
1 
 

Informacja o głównych wystąpieniach KRS  

dotyczących realizacji wniosków VI Kongresu Spółdzielczości  

(Uchwała Kongresu nr 12/2016) 

– za 2018 r. 

 

Opinie i stanowiska KRS na bieżąco konsultowane są ze Związkami Spółdzielczymi 

 
I. Stanowiska i opinie KRS w szerokim zakresie funkcjonowania spółdzielczości 

 

1. Opinia KRS z dnia 17.12.2018 r. do Ministra Rolnictwa (SIB/144/2018/MM) do projektu 

zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań jakie 

powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych.  

2. Opinia KRS z dnia 17.12.2018 r. do Ministra Rolnictwa (SIB/143/2018/MM) do projektu 

zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie udzielania pomocy  

w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014-

2020. 

3. Opinia KRS dnia 22.11.2018 r. do Ministra Rolnictwa (SIB/132/2018/MM) do projektu 

zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 

podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis  

w rolnictwie lub rybołówstwie – o uzupełnienie (literalne) spółdzielni w wykazie podmiotów 

uprawnionych do pomocy. 

4. Opinia KRS z dnia 22.11.2018 r. do Ministra Rolnictwa (SIB/131/2018/MM) do projektu 

zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty 

ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – o uzupełnienie 

(wpisanie) spółdzielni w wykazie podmiotów uprawnionych do pomocy. 

5. Opinia KRS z dnia 22.11.2018 r. do Ministra Rolnictwa (SIB/131/2018/MM) do projektu 

zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty 

ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

6. Pismo KRS z dnia 31.10.2018 r. do Krajowych Związków Spółdzielczości Rolniczej 

(SIB/123/2018/MM) dot. członkostwa organizacji spółdzielczych w COGECA – uzyskana 

odpowiedź 3 Związków (KZRRSP, KZSM, ZRSO-P). 

7. Opinia KRS z dnia 29.10.2018 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (SIB/120/ 

2018/MM) do projektu rozporządzenia  Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do 

składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2019 r. 

8. Opinia KRS z dnia 26.10.2018 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (SIB/118/ 

2018/MM) do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie max. 

sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 r., 

9. Stanowisko KRS z dnia 13.09.2018 r. do Ministra Finansów (znak RP/61/2018/DK/SIB-

MM) zgłoszenie uwag do projektu zmiany ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz  

o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,  

w ramach dalszych prac nad projektem zmiany ustawy, po konferencji uzgodn. w MF  

w dniu 30.07.2018 r. z udziałem przedstawicieli KRS i Związków BS. 
 

10. Pismo KRS z dnia 08.08.2018 r. do Ministra  Inwestycji i Rozwoju (LD-51/230/2018/EH)  

w sprawie zainicjowania procesu legislacyjnego zmierzającego do zmiany ustawy z dnia  
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15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2018. poz. 845), poprzez zmianę 

treści tej ustawy wynikającej ze zmian  wprowadzonych  od 9 września 2017 r. ustawą z dnia 

20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks 

postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596).    
 

11. Pismo KRS z dnia 25.07.2018 r. do Marszalka Senatu (LD-51/218/2018/EH)  

zgłoszenie uwag do projektu ustawy z  dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

gruntów. 
 

12. Opinia KRS z dnia 23.07.2018 r. do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

(SIB/90/2018/MM) do projektu aktualizacji „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej” oraz Uchwały Rady 

Ministrów dotyczącej zmiany nazwy Programu (proponowana nazwa j.w.). 
 

13. Pismo z dnia 20.07.2018 r. do Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego dot. utworzenia filii 

Spółdzielczego Instytutu Badawczego Krajowej Rady Spółdzielczej. 
 

14. Pismo z dnia 05.06.2018 r. do Związków Spółdzielczych  w sprawie utworzenia studiów 

podyplomowych adresowanych do pracowników i działaczy struktury organizacyjnej 

wszystkich spółdzielni. 
 

15. Podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Rzeszowskim 
 

16. Pismo KRS z dnia 05.07.2018 r. do Kancelarii Sejmu (LD-51/172/2018/EH) w sprawie 

rządowego projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. 
 

17. Odpowiedź  KRS z dnia 02..07.2018 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 

statusu prawnego spółdzielni mieszkaniowych  "popegeerowskich"  
 

18. Opinia KRS dnia 29.06.2018 r. do Ministra Finansów (SIB/85/2018/MM) zgłoszenie uwag 

do projektu zmiany ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (przy 

zaangażowaniu się ZRBS im. Franciszka Stefczyka w Warszawie oraz ZRBS w Poznaniu  

w opracowanie stanowiska). 

 

19. Pismo z dnia 25.06.2018 r. do opiekunów spółdzielni uczniowskich dot. opinii projektu 

zmiany niektórych ustaw regulujących funkcjonowanie spółdzielni uczniowskich, w tym 

zwłaszcza w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości. 
 

20. Wystąpienie KRS z dnia 11.06.2018 r. do Premiera RP (SIB/79/2018/MM) w sprawie 

podjęcia działań dla rozwoju spółdzielczości rolniczej w Polsce, w tym wsparcia istniejących 

spółdzielni, projektu ustawy o spółdzielniach rolników oraz zwiększania zorganizowania 

rolników w spółdzielniach.  
 

• uzyskana odpowiedź z dnia 18.06.2018 r. z Kancelarii Premiera - przekazanie sprawy 

do Ministra Rolnictwa, celem podjęcia działań i udzielenie odpowiedzi do KRS. 
 

• uzyskana odpowiedź z dnia 08.08.2018 r. Ministra Rolnictwa – informacja o 

podejmowanych działaniach dla rozwoju spółdzielczości m.in. wsparcie spółdzielni  

z kilku działań PROW 2014-2020 oraz informacja o zaawansowanych pracach nad 

projektem ustawy o spółdzielniach rolników i jej uchwaleniu w najbliższym czasie. 
 

21. Pismo KRS z dnia 05.06.2018 r. do Ministra Rolnictwa (SIB/75/2018/MM) w sprawie 

przekazania informacji o stanie prac nad rządowym projektem ustawy o spółdzielniach 
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rolników (druk nr 1425) – uzyskana odpowiedź z dnia 18.06.2018 r. – uzupełnienie 

projektu ustawy po opinii Komisji Europejskiej dotyczącej planowanych zwolnień 

podatkowych (ograniczenie zwolnień do wielkości pomocy de minimis) – ustawa weszła w 

życie 2 grudnia 2018 r. 

 

22. Pismo z dnia 30.05.2018 r. do Krajowych Związków Spółdzielczych dot. „Wspieranie 

przez Państwo inicjatyw związanych z tworzeniem nowych rozwiązań spółdzielczych, w 

tym zakresie, który wyręcza Państwo w działalności socjalnej i społecznej”. 

23. Pismo z dnia 24.05.2018 r. do Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu 

RP w sprawie zgłoszenia przedstawicieli spółdzielczości w pracach Komisji Gospodarki i 

Rozwoju Sejmu RP. 

 

24.  Przekazanie opinii oraz podziękowanie Marszałkowi Senatu z dnia 11.05.2018 r. za 

  uwzględnienie propozycji KRS do projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu 

  żywności (druk nr 263 S). 
 

25. Opinia z dnia 10.05.2018 r. do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie 

finansowania programu „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole”. 
 

26. Opinia KRS z dnia 25.04.2018 r. (LD-51/120/2018/EH) do Minister Rodziny, Pracy 

 i Polityki Społecznej - zgłoszenie uwag do rozporządzenia w sprawie wniosku spółdzielni    

 socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu – opracowana 

została w KRS w dniu 10.09.2018 r. notatka prawna dotycząca składki członkowskiej na 

KRS za 2018 r. od spółdzielni socjalnych, które przystąpiły do właściwych związków 

rewizyjnych. 
 

27. Opinia KRS z dnia 26.04.2018 r. do projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  

  w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami  

  w łańcuchu dostaw żywności COM(2018) 173 – przekazana Ministrowi Rolnictwa. 
 

28. Opinia KRS z dnia 25.04.2018 r. do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. 

projektu rozporządzenia w sprawie wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek 

oraz trybu dokonywania ich zwrotu. 
 

29. Opinia KRS z dnia 11.04.2018 r. (SA/61/2018/MM) do projektu zmiany rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa w sprawie pomocy na tworzenie grup producentów i organizacji  

  producentów PROW 2014-2020. 
 

30. Opinia KRS z dnia 06.04.2018 r. (SA/58/2018/MM) do Ministra Inwestycji i Rozwoju 

   dotycząca projektu nowego rządowego Programu – Dostępność Plus (poprzedzona  

   udziałem przedstawiciela KRS w spotkaniu informacyjnym w MIiR w dniu 14.03.2018). 
 

31. Przekazanie opinii KRS do Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu w dniu 28.03.2018 r. 

dot. projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności (druk nr 263 S) po 

uzgodnieniach ze związkami spółdzielczymi. 
 

32. Pismo z dnia 27.03.2018 r. do Marszałka Sejmu w sprawie projektu ustawy o zmianie 

ustawy prawa spółdzielczego dotyczącego przekształcenia spółdzielni pracy w spółki prawa 

handlowego. 
 

33. Przekazanie w dniu 26.03 2018 r. pisma z Uchwałami ZO KRS nr 14/2018 i 15/2018 do 

Krajowych Związków Rewizyjnych branży spółdzielni mleczarskich, samopomocy 
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chłopskiej, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, społem oraz Federacji Polskich Banków 

Żywności. 
 

34. Uchwała ZO KRS nr 15/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zaangażowania 

Międzynarodowego Związku Spółdzielczego oraz Komisji Europejskiej w zapobieżeniu 

marnowania żywności. 
 

35. Uchwała ZO KRS nr 14/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zapobieżenia marnowania 

żywności. 
 

36. Pismo z dnia 14.03.2018 r. do Prezesa Rady Ministrów RP o wsparcie proces 

legislacyjnego dotyczących spółdzielni uczniowskich. 

37. Pismo z dnia 07.03.2018 r. do Szkół i Uczelni dot. udziału w opracowaniu i nadesłaniu 

artykułów naukowych poświęconych spółdzielczości polskiej i jej udziałowi w walce o 

niepodległość, odbudowę i rozwój Polski odrodzonej po 1918 r. 
 

38. Pismo z dnia 26.02.2018 r. do Prezydenta RP dot. objęcia przez Prezydenta RP 

Andrzeja Dudę honorowego patronatu nad spółdzielczymi obchodami 100. Rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

39. Pismo do Przewodniczących Komisji Problemowych ZO KRS z dnia 23.02.2018 r.  

w sprawie omówienia wybranych wniosków VI Kongresu Spółdzielczego przez 

poszczególne Komisje. 
 

40. Pismo z dnia 21.02.2018 r. do Dyrektora Spółdzielczego Instytutu Naukowego dot. 

konkursu na esej ukazujący wkład i rolę spółdzielczości i ludzi z nią związanych w 

odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz odbudowy, integracji i rozwoju odrodzonego 

państwa 
 

41. Pismo z dnia 14.02.2018 r. do Marszałka Senatu w sprawie projektu ustawy o zmianie 

ustawy prawa spółdzielczego dotyczącego przekształcenia spółdzielni pracy w spółki prawa 

handlowego. 
 

42. Pismo z dnia 14.02.2018 r. do Związków Spółdzielczych dot. przekształcania spółdzielni 

pracy w spółki prawa handlowego. 

 

43. 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 (czerwiec  

i wrzesień 2018 r.).  

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

 

1.  Pismo KRS z dnia  10.09.2018 r. do Ministra Finansów (LD-51/275 /2018/EH) zgłoszenie 

uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz  

o zmianie niektórych innych ustaw. 
 

2. Pismo KRS z dnia 10.09.2018 r. do Ministra Finansów (LD-51/278/2018/EH)  

zgłoszenie uwag do projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. 

http://www.krs.org.pl/
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3. Pismo KRS z dnia 4.09.2018 r. do Ministra Finansów (LD-51/261/2018/EH) zgłoszenie 

uwag do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę  

o Rzeczniku Praw Podatnika. 
 

4. Pismo KRS z dnia  03.09.2018 r.  do Ministra Finansów (LD-51/260/2018/EH)  zgłoszenie 

uwag do  projektu  ustawy Ordynacja podatkowa. 
 

5. Pismo KRS z dnia 27.08. 2018 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (LD-

51/265/2018/EH)  zgłoszenie uwag do projektu ustawy  o zmianie ustawy o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
 

6. Pismo KRS z dnia 20.08.2018 r. do Ministra Finansów (LD-51/262/2018/EH) w sprawie 

wniosku o uwzględnienie specyfiki spółdzielni mieszkaniowych  przy sporządzaniu struktury 

logicznej sprawozdań finansowych. 
 

7. Pismo KRS z dnia 20.08.2018 r. do Ministra Sprawiedliwości  (LD-51/263/2018/EH)  

w sprawie uwzględnienia sytuacji niektórych  spółdzielni w procedurze składania sprawozdań 

finansowych do Krajowego  Rejestru Sądowego i  zaproponowano  zmiany do art. 19e ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nowe  brzmienie   art. 19e  ust 

3 w/w ustawy. 

8. Pismo KRS  z dnia 11.07.2018 r. do Przewodniczącego  Komisji Nadzoru Audytowego - 

(LD-51/186 /2018/EH) zainicjowanie spotkania w sprawie badań sprawozdań finansowych  

w bankach spółdzielczych – uzyskana odpowiedź z dnia 14.08.2018 r. oraz z dnia 29.08.2018 

r. w tej sprawie. 

9. Pismo KRS z dnia 15.03.2018 r. do Kancelarii Sejmu    (LD-51/81/2018/EH) -  zgłoszenie 

uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy w podatku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne. 

10. Pismo KRS z dnia 13.03.2018 r. do Ministra Finansów   (LD-51/77/2018/EH) -  zgłoszenie 

uwag do projektu ustawy  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie 

niektórych innych ustaw. 

 

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

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

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
 

Udział prezesa Zarządu KRS w spotkaniu Sygnatariuszy programu Dostępność Plus z 

Wiceministrem Inwestycji i Rozwoju – spotkanie odbyło się w dniu 22.11.2018 r. (Hotel 

Novotel). 

 

Podpisanie przez KRS aktu Partnerstwa na rzecz dostępności – w ramach wdrażania 

nowego rządowego Programu – Dostępność Plus. Uroczyste podpisanie Deklaracji 

Partnerstwa odbyło się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w dniu 12.09.2018 r. 

 

Komisje i Podkomisje Sejmowe 
 

Udział przedstawicieli KRS w posiedzeniu Podkomisji do rozpatrzenia rządowego 

projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425) w dniu 18.07.2018 r. 

(Podkomisja powołana w ramach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 
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Udział przedstawicieli KRS w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP 

dotyczącym Rozpatrzenia sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym 

projekcie ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425), w dniu 05.09.2018 r. 
 

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników został przyjęty przez Sejm w dniu  

13.09.2018 r. oraz przez Senat w dniu 28.09.2018 r. (z poprawkami). Senat przyjął  

6 poprawek, w tym uwzględniono możliwość uzyskiwania członkostwa w spółdzielni przez 

podmioty świadczące usługi mechanizacyjne, co było postulatem KRS (chodzi głównie  

o spółdzielnie świadczące takie usługi). Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący 

zapisy ustawy. 

 

Ministerstwo Finansów 
 

Uczestnictwo przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej (Dorota Kęsik – Prawnik w KRS, 

Marcin Martynowski – Główny Specjalista w SIB), Związku Rewizyjnego Banków 

Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie (Dorota Sowińska-Kobelak, Biegły 

Rewident) oraz Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu (Dariusz 

Muszyński, Biegły Rewident) w zorganizowanej przez Ministerstwo Finansów w dniu  

30 lipca 2018 r. Konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu zmian ustawy  

o nadzorze nad rynkiem finansowym. 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
 

Uczestnictwo przedstawiciela Krajowej Rady Spółdzielczej w spotkaniu konsultacyjnym 

projektu zmiany Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz rozwiązań 

dla spółdzielni uczniowskich, na posiedzeniu Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej (KKRES), zorganizowanego w MRPiPS w dniu 4 lipca 2018 r. – w dniu 

04.07.2018 r. na członka KKRES został zgłoszony Pan dr Marcin Kwiecień (KRS) zastępując 

Pana dr Adama Piechowskiego (reprezentującego KRS – w ramach I kadencji KKRES),  

a następnie zgłoszeniem z dnia 02.10.2018 r. funkcję tą objął Pan dr Jerzy Jankowski - 

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS (w ramach II kadencji KKRES). 

 

Ministerstwa 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 12.12.2018 r. w gmachu MRiRW. Miło 

charakter posiedzenia Komisji. Środowisko spółdzielcze zostało zaproszone do ściślejszej 

współpracy z Resortem Rolnictwa. 

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 
 

Uczestnictwo przedstawiciela Krajowej Rady Spółdzielczej w spotkaniu uzgodnieniowym 

projektu rządowego Programu Dostępność Plus, w MIiR w dniu 14.03.2018 r. 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 
Uczestnictwo przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej w konferencji nt. 

innowacyjnych rozwiązań w zakresie ciepłownictwa, ogrzewania oraz zastosowania  
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w gospodarce rozwiązań odnawialnych źródeł energii – zorganizowanej w Narodowym 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w styczniu 2018 r.  

 

 

Spotkania spółdzielcze z delegacjami zagranicznymi 

 

W dniach 19-24 września 2018 r. przedstawiciele Związku Lustracyjnego Spółdzielni 

Pracy (organizatora), Zarządu KRS, spółdzielni mleczarskich, mieszkaniowych  

i uczniowskich odwiedzili kraje Skandynawskie tj. Szwecję, Danię i Norwegię, 

zapoznając się z rozwiązaniami spółdzielczości. W Oslo 21.09.br. odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami spółdzielni w Norwegii, m.in. Norweskiego Centrum Spółdzielczego 

oraz Coop Norge S.A. 
 

W dniu 13.09.2018 r. odbyło się spotkanie w siedzibie KRS przedstawicieli Zarządu KRS 

oraz Związków Spółdzielczości Finansowej z delegacją z Brazylii – przedstawicielami 

spółdzielczości finansowej tego kraju. 

 
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 (np. 

program Dostępność Plus), konferencjach, seminariach i warsztatach (np. warsztaty nt. 

"Zasada wzajemnego uznawania w swobodnym przepływie towarów" organizowanych przez 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 17.12.2018 r.). 

 

 

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

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

 

 

Opracował: 

Marcin Martynowski 

Spółdzielczy Instytut Badawczy (SIB) 

Krajowa Rada Spółdzielcza 

14.01.2019 r. 


