
Program szkolenia on-line Krajowej Rady Spółdzielczej 
w dniu 14 września 2021 r.; godz. 09:00 – 12:15 

 
 

Funkcjonowanie Spółdzielni oraz jej organów w dobie COVID-19 
- posiedzenia w formule stacjonarnej oraz podejmowanie uchwał na piśmie lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez Rady Nadzorcze, Zarządy i Walne 

Zgromadzenia Spółdzielni (wyłączenia w sprawie limitów osób a stanowisko Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w sprawie składania oświadczeń o zaszczepieniu) 

 

 

1. Funkcjonowanie organów Spółdzielni w dobie COVID-19 – funkcjonowanie organów ustawowych (Zarządu, 

Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia – podejmowanie uchwał na piśmie i z wykorzystaniem środków 

bezpośredniego porozumienia się na odległość) oraz statutowych.  

2. Wyłączenia od limitów osób a stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie 

składania oświadczeń o zaszczepieniu.  

3. Działalność Walnego Zgromadzenia – podejmowanie uchwał w formule tradycyjnej, na piśmie 

i z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, podejmowanie uchwał 

a porządek obrad, zgłaszanie projektów uchwał (wymóg 10 podpisów) a wystąpienie z żądaniem 

zamieszczenia określonej sprawy w porządku obrad (wymóg 1/10 członków w świetle aktualnych orzeczeń), 

granice spraw, w których mogą być podejmowane uchwały.  

4. Aspekty praktyczne przygotowania Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia w formule tradycyjnej 

w zależności od obowiązującego reżimu sanitarnego oraz analiza możliwości podejmowania uchwał na 

piśmie w trybie przepisu art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.  

5. Reżim sanitarny w Spółdzielni – obowiązki pracowników, obsługa interesantów wykonywanie prac oraz 

ochrona członków Spółdzielni w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów oraz wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego.  

6. Zasady pracy zdalnej oraz zmianowej w Spółdzielni w dobie COVID-19.  

7. Wykładnia art. 90 i art. 90a Tarcz Antykryzysowych – zwoływanie Walnego Zgromadzenia w świetle 

ustawowe przedłużenia terminu na zwołanie Walnego Zgromadzenia, przedłużenie kadencji organów 

ustawowych i statutowych Spółdzielni.  

8. Przegląd stanowisk: Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Sanepidu 

w sprawie funkcjonowania Spółdzielni w dobie COVID -19.  

9. Dyskusja, wymiana doświadczeń.  

 


