
Program szkolenia on-line Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 3 listopada 2021 r. 

godz. 09:00 – 12:15 (4 godziny dydaktyczne) 

 

Przygotowanie spółdzielni do wyzwań regulacyjnych 

związanych m.in. z ustawą z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

(znowelizowany przepis art. 16 ustawy - Prawo spółdzielcze wszedł w życie z dniem 5.10.2021 r.), 

wprowadzeniem obowiązku rejestracji spółdzielni w Centralnym Rejestrze Beneficjentów 

Rzeczywistych (obowiązek powinien zostać zrealizowany przez spółdzielnie w terminie 3 miesięcy od 

31.10.2021 r.), a także Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 

2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i założenia rządowego projektu 

ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101). 

 
1. Przygotowanie spółdzielni do zmian związanych z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych. 

2. Deklaracje członkowskie na nowych zasadach – postać elektroniczna jako nowa forma 

deklaracji członkowskiej. 

3. Przygotowanie spółdzielni do obowiązku rejestracji spółdzielni w Centralnym Rejestrze 

Beneficjentów Rzeczywistych, jako obowiązek, który powinien zostać zrealizowany przez 

spółdzielnie w terminie 3 miesięcy od 31 października 2021 r. 

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w 

sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i założenia rządowego projektu 

ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101). 

5. Funkcjonowanie organów spółdzielni w dobie COVID-19. 

6. Aktualne zasady reżimu sanitarnego w świetle rozporządzenia Rady Ministrów. 

7. Wyłączenia spod limitów osób w trakcie spotkań i zebrań. 

8. Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie zasad pobierania 

oświadczeń o zaszczepieniu.  

9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.  

Szkolenie poprowadzi dr Piotra Pałka - radca prawny, autor licznych publikacji z zakresu prawa 

spółdzielczego, komentator w Rzeczpospolitej oraz Dzienniku Gazeta Prawna, a także portalu Prawo.pl. 

Autor m.in. projektów ustaw oraz aktów prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa spółdzielczego. Autor 

licznych opinii i ekspertyz dla spółdzielni z zakresu prawa spółdzielczego.  

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały 
Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 
kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania 
uprawnień lustratora. 


