- WALNE ZGROMADZENIE 2021 FUNKCJONOWANIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ORAZ JEJ ORGANÓW W DOBIE COVID-19
- PRZYGOTOWANIE DO WALNEGO ZGROMADZENIA KROK PO KROKU
W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH
INTEPRETACJI MINISTERSTWA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII
(ASPEKTY PRAKTYCZNE)
Cel szkolenia:
Przedstawienie działalności Spółdzielni Mieszkaniowej oraz jej Zarządu, Rady Nadzorczej
i Walnego Zgromadzenia w dobie epidemii. Celem szkolenia jest również przygotowanie
Spółdzielni Mieszkaniowej do Walnego Zgromadzenia w formule tradycyjnej w zależności
od obowiązującego reżimu sanitarnego oraz przedstawienie stanowiska Ministerstwa
Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie możliwości
podejmowania przez Walne Zgromadzenie uchwał na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Metody szkoleniowe:
Praktyczne szkolenie, pozwalające na zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych
umiejętności, przydatnych w pracy Spółdzielni Mieszkaniowych w dobie COVID-19.
Grupa docelowa/profil uczestnika:
Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz członków organów Spółdzielni
Mieszkaniowych.
Zakres tematyczny szkolenia:
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. 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.
3. Aspekty praktyczne przygotowania Spółdzielni Mieszkaniowej do Walnego Zgromadzenia w
formule tradycyjnej w zależności od obowiązującego reżimu sanitarnego oraz analiza
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możliwości podejmowania uchwał na piśmie w trybie przepisu art. 36 § 9-13 ustawy z dnia
16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
Reżim sanitarny w Spółdzielni Mieszkaniowej – obowiązki pracowników, obsługa
interesantów wykonywanie prac oraz ochrona członków Spółdzielni Mieszkaniowej w
świetle Rozporządzenia Rady Ministrów oraz wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego.
Zasady pracy zdalnej oraz zmianowej w Spółdzielni Mieszkaniowej w dobie COVID-19.
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 Mieszkaniowej.
Przegląd stanowisk: Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz
Sanepidu w sprawie funkcjonowania Spółdzielni w dobie COVID -19.
Dyskusja, wymiana doświadczeń.

Prowadzący:
dr Piotr Pałka - radca prawny, wspólnik Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych
w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu prawa spółdzielczego oraz ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych, komentator w Rzeczpospolitej oraz Dzienniku Gazeta Prawna.
Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych, Stałym
Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy
egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa,
regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Autor m.in. projektów ustaw oraz
aktów prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych. Prowadzi obsługę prawną wielu spółdzielni mieszkaniowych. Autor licznych
opinii i ekspertyz dla spółdzielni mieszkaniowych z zakresu prawa spółdzielczego, ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych oraz aktów prawnych istotnych dla funkcjonowania spółdzielni
mieszkaniowych. Więcej informacji na https://dercpalka.pl/
WEBINAR OBEJMUJE MODUŁ PYTAŃ I ODPOWIEDZI!
DOSTĘPNE NARZĘDZIA: CZAT oraz ZADAJ PYTANIE
w wiadomości prywatnej do prelegenta

Termin: 30.04.2021, godz. 9.00 – 12.00
PROMOCYJNA CENA SZKOLENIA: 270 zł (cena ostateczna)!!!
Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia i autorskie materiały
szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).
Sposob zapłaty: faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w
zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online:
clickmeeting.pl

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy
webinarowej wraz z instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy
widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na
którym mogą zadawać pytania. Wymagania techniczne: dostęp do Internetu
i komputer z głośnikiem.
Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej
rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

* * *
UWAGA! W szkoleniach online zgłoszenie jednego uczestnika jest rownoznaczne z uzyskaniem
jednego dostępu do szkolenia, jeden dostęp oznacza udział jednej osoby. W szkoleniach online
mogą brac udział wyłącznie osoby, ktore dokonały imiennego zgłoszenia na dane szkolenie.
Organizator szkolenia oswiadcza, ze cała tresc szkolenia (w tym materiały) dostępna po
zalogowaniu do platformy jest przedmiotem praw autorskich, ktorych jest włascicielem.
Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, robienia zdjęc oraz dalszego przekazywania
tresci bez zgody własciciela praw autorskich.
Zgodnie z przepisem art. 116 ust. 1 i art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom
rozpowszechnia, lub w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwor w wersji
oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub
nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2

