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CZ. I
PRZEPISY  WSTĘPNE

Spółdzielnia TRADIČNÉ DRUŽSTVO z siedzibą J.Kráľa 21, 960 01 Zvolen, Slovakia, Ičo: 52 945 715, wpisana w 
Rejestrze handlowym Sądu Okręgowego Banská Bystrica oddział: Dr, wpis numer: 519/S (dalej tylko „TD“), niniejszym 
wydaje Regulamin obrad, którym określa zasady prowadzenia elektronicznego Walnego Zgromadzenia spółdzielni TD.

CZ. II
PODSTAWOWE DEFINICJE I TERMINY

Do celów niniejszego regulaminu wewnętrznego wykorzystujemy definicje i terminy o następującym znaczeniu:
ELEKTRONICZNE WALNE ZGROMADZENIE - do celów niniejszego regulaminu wewnętrznego, oznacza to Walne 
Zgromadzenie, w którym członkowie spółdzielni   TD mogą uczestniczyć drogą komunikacji w rozumieniu art. 23 ust. 7 
statutu TD, umożliwiając członkom spółdzielni pełną obecność na Walnym Zgromadzeniu (zwanej "EWZ").
ŚRODKI KOMUNIKACJI   EWZ - do celów niniejszego regulaminu wewnętrznego   oznacza to, iż strefę członkowską 
spółdzielni TD - SAMKO/STEFKO, gdzie zostanie do tych celów przed rozpoczęciem EWZ udostępniona oddzielna 
ikona "ELEKTRONICZNE WALNE ZGROMADZENIE". Środki komunikacji biegną na   platformie online internetowej 
konferencji od https://apirtc.com/, która odpowiada za bezproblemowy dostęp techniczny. W przypadku gotowości 
technicznej EWZ do celów identyfikacji zostanie  zastosowane uwierzytelnianie dwupoziomowe (kod SMS).
Uczęstnik EWZ - do celów niniejszego regulaminu wewnętrznego upoważnia się członka spółdzielni TD, który loguje się 
za pośrednictwem danych dostępnych w strefie członkowskiej - SAMKO/STEFKO w wyznaczonym terminie EWZ.
Prowadzący EWZ - do celów niniejszego regulaminu wewnętrznego powołuje się komitet roboczy Walnego 
Zgromadzenia. W odniesieniu do procedury dostepne są dwa poziomy dostępu:
1. GŁÓWNY - ma prawo przewodzić EWZ mając jednocześnie prawa administracyjne. W razie potrzeby może on 

przekazać zarządzanie EWZ innemu członkowi komitetu roboczego.
2. ROBOTNICZY - ma ograniczony dostęp, umożliwiający interpretację tylko głównego tekstu prowadzącego z języka 

słowackiego na język polski  podczas trwania EWZ.

CZ. III
ZASADY REGULAMINU OBRAD

1. Obrady EWZ  będą zgodne i zatwierdzone programem obrad i regulaminem  wewnętrznym.
2. Obrady EWZ  są prowadzone przez przewodniczącego EWZ  i komitet roboczy.
3. Wybory przewodniczącego, komitetu roboczego, komisji roboczych, zatwierdzenie programu i jego harmonogram 

przeprowadza się drogą głosowania publicznego.
4. Wybrani przewodniczący komisji wyborczych równocześnie stają się członkami komitetu roboczego Walnego 

Zgromadzenia.
5. Mandat komisji roboczych i komitetu roboczego wygasza z końcem  Walnego Zgromadzenia.
6. Podczas głosowania delegaci  i inni uczestnicy obrad nie mogą omawiać ani przedstawiać faktycznych komentarzy.
7. Podczas  obrad nie można nagrywać video ani audio z wyjątkiem wyrażenia zgody dla wyznaczonej osoby. 

CZ. IV
PRAWA I OBOWIĄZKI WALNEGO ZGROMADZENIA

1. KOMITET ROBOCZY WALNEGO ZGROMADZENIA:
a. tworzą go przewodniczący, wiceprzewodniczący walnego zgromadzenia, jak i przewodniczący komisji 

roboczych  (mandatowej i projektowej);
b. zarząd zapewnia warunki do pracy i przedstawia propozycje rozwiązania kwestii spornych;
c. informuje obecnych uczestników Walnego Zgromadzenia o otrzymanych uwagach i zgłoszonych 

zastrzeżeniach;
d. członkowie zarządu mają prawo do priorytetowego rozpatrzenia sprawy w konkretnej sprawie, po tym, jak 

przewodniczący odda głos.

2. UCZESTNICZĄCY EWZ:
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a. są zobowiązani do przestrzegania  zatwierdzonego programu i regulaminu TD;
b. mają prawo do wyboru, głosowania i składania pisemnych wniosków w określonym czasie;
c. mogą brać udział w dyskusjach w rozumieniu art.VII niniejszego regulaminu wewnętrznego.

3. GOŚCIE WALNEGO ZGROMADZENIA
a. nie mogą brać udział, ponieważ nie mają unikatowy dostęp do strefy członkowskiej SAMKO/STEFKO.

4. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA:
a. zarządza i ogłasza zamknięcie po omówieniu wszystkich punktów zatwierdzanego porządku obrad;
b. udziela głosu w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub uwagi zgłoszone podczas debaty;
c. ma prawo powierzyć zarządzanie innemu członkowi komitetu roboczego;
d. w sprawach nieuregulowanych w regulaminie wewnętrznym przewodniczący podejmuje decyzję samodzielnie. 

5. KOMISJA MANDATOWA:
a. jest proponowana przez zarząd; 
b. składa się z trzech członków   i jest wybierana przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu publicznym większą 

częścią obecnych członków;
c. jej zadaniem jest zliczanie głosów członków internetowych obecnych na spotkaniu i liczenie głosów podczas 

głosowania nad poszczególnymi punktami porządku obrad oraz   przetwarzanie wyników weryfikacji w raporcie 
oraz obecność kworum Walnego Zgromadzenia;

d. sprawozdanie komisji  mandatowej uwierzytelniają podpisy jej członków.

6. KOMISJA PROJEKTOWA 
a. jest proponowana przez zarząd;
b. składa się z trzech członków i jest wybierana przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu publicznym większą 

częścią obecnych członków;
c. po upływie czasu do oddania postów dyskusyjnych, posty dyskusyjne nie będą akceptowane;
d. obsługuje pytania , komentarze i sugestie uczestników EWZ;
e. przewodniczący komisji zarządza   aktem wyborczym (oprócz wyboru   komisji roboczych, zarządu roboczego i 

przewodniczącego);
f. sprawozdanie komisji oraz propozycje zawierają wyniki wyborów do organów wyborczych Spółdzielni;
g. sprawozdanie komisji projektowej uwierzytelniają podpisy jej członków.

CZ. V
OBECNOŚĆ NA EWZ

1. Każdy ważny członek zespołu TD może osobno uczestniczyć w EWZ, logując się za pomocą środka komunikacji. 
Zarejestrowany w ten sposób uczestnik EWZ uważany jest za obecnego na EWZ. Do wzięcia udziału w EWZ są 
wymagane dwie urządzenia, każde spełnia inne zadanie.
Pierwsze urządzenie: PC, lub laptop, za pomocą którego odbędzie się transmisja na żywo. Na tym urządzeniu 
miałby mieć uczestnik zainstalowaną przeglądarkę Firefox, (aktualną wersję). Urządzenie musi być podczas całego 
przebiegu EWZ nieprzerwanie połączone z  internetem, który jest stabilny i  szybki by transmisją była w 
wystarczającej jakości.
Drugie urządzenie: telefon komórkowy, na który zostanie dostarczony kod SMS na podstawie numeru telefonu 
członka TD.
Uczestnik bierze pod uwagę, że te wymagania techniczne po stronie uczestnika są niezbędne i  ich niespełnienie 
uważa się za przeszkodę w udziale na EWZpo stronie uczestnika. To znaczy, uczestnik może skorzystać tylko 
z  jednego urządzenia, telefonu komórkowego z  odpowiednim połączeniem internetowym, jednak grozi to nie 
zgodnością lub nie responzywnością przeglądarki z  transmitowanymi danymi. Może to wpływać na komfort 
głosowania, co uczestnik EWZ akceptuje i nie będzie to uważać wadę po stronie TD.
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2. W trakcie trwania obrady EWZ nie jest możliwe dodatkowe zalogowanie się w celu zabrania udziału w EWZ po 
zakończeniu rejestracji uczestników.

3. W przypadku gdy zalogowany uczestnik EWZ chwilowo przerwie obecność   EWZ (świadomie/nieświadomie np. z 
powodów technicznych), może ponownie za subskrybować przy użyciu dostępnych danych i jest uważany za 
uczestnika EWZ.

4. Uczestnik może wybrać wersję językową EWZ. EWZ odbywa się przede wszystkim w języku słowackim, ale można 
wybrać opcję tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

5. Członkowie Spółdzielni TD w rozumieniu art.22 ust.15 statutu TD mogą być zastępowani pełnomocnikami delegatów 
(jeśli zostali wcześniej wybrani na którymkolwiek Walnym Zgromadzeniu i ich mandat nie został cofnięty), jednak w 
przypadku EWZ pełnomocnictwo nie jest akceptowane.

6. W trakcie obrad EWZ automatycznie wyświetlana jest liczba członków uczestniczących, którzy realnie uczęstniczą w 
EWZ, t.z. są w tej chwili online. Przed oficjalnym rozpoczęciem EWZ liczba aktualnie zarejestrowanych członków w 
EWZ nie jest wyświetlan.

7. Ze względu na to, że EWZ odbywa się online, mogą powstać problemy techniczne. W zależności od powagi, czasu, 
sytuacji i długości trwania przerwania i innych okoliczności Zarząd roboczy EWZ zdecyduje o kolejnych działaniach.

CZ. VI
GŁOSOWANIE NA EWZ

1. Każdy uczestnik EWZ w trakcie głosowania ma zawsze taką ilość głosów, w zależności od wysokości inwestycji 
włożonej do TD. Jednocześnie za każdy wkład członkowski o wartości 332 Euro, należy się członkowi jeden głos. 
Unikalność i uwierzytelnienie członka podczas głosowania jest zapewnione przez unikalny kod, który prezentuje TD 
ID członka w połączeniu z dostępnym hasłem do strefy członkowskiej TD - SAMKO/STEFKO, na podstawie której 
uczestnik EWZ może uczestniczyć.

2. Przed obradą EWZ nie jest możliwe za pośrednictwem pełnomocnictwa przydzielenie swojego głosu delegowanemu 
pełnomocnikowi, lub innej upoważnionej osobie, która prawnie uczestniczy w EWZ , ponieważ członkowie obecni na 
EWZ w rozumieniu art.22 ust.7 statutu TD nie mogą uzyskać zezwolenia od innych członków Spółdzielni.

3. Głosowanie jest uruchomione przez prowadzącego EWZ a czas głosowania jest ustawiany automatycznie.
a. głosowanie "ZA" jest wyrażeniem pozytywnej opinii   uczestnika EWZ podczas głosowania nad omawianym 

punktem programu EWZ klikając ikonę "JESTEM ZA".
b. głosowanie "PRZECIW" jest wyrażeniem negatywnej opinii uczestnika EWZ podczas głosowania nad 

omawianym punktem programu EWZ klikając ikonę "JESTEM PRZECIW".
c. głosowanie "WSTRZYMUJE SIĘ" jest wyrażeniem niezdecydowanej opinii uczestnika EWZ podczas 

głosowania nad omawianym punktem programu EWZ klikając ikonę "WSTRZYMUJE SIĘ".
Jeśli uczestnik EWZ nie zaznaczy żadną z opcji, nie będzie można wliczyć jego głos do podliczenia, t.z. że jego głos 
nie będzie się liczyć do wyników głosowania, nawet nie będzie wliczony do opcji „"WSTRZYMUJE SIĘ”.

4. Uczestnik EWZ   może zmienić swój głos, dopóki   nie upłynie czas przewidziany na głosowanie. Po upływie 
przedziału czasu wyznaczonego do głosowania głosowanie będzie zakończone. Wyniki głosowania są wyświetlane 
automatycznie, podczas obrad EWZ wyświetlany jest tylko łączny wynik głosowania. Jednak w bazie danych 
dochodzi do konkretnej ewidencji TD ID uczestnika EWZ (t.j. możliwość powtórnego zweryfikowania kto i jak 
głosował).

CZ. VII
DYSKUSJA

1. Wszyscy uczestnicy EWZ oprócz gości mają możliwość wzięcia udziału w dyskusji.
2. Na wniosek dotyczący uchwały EWZ może zatwierdzić limit czasu trwania jednego dokumentu do dyskusji w 

przypadku gdy EWZ nie nakłada ograniczenia czasowego w drodze uchwały , wówczas jego termin wynosi 3 min na 
dokument do dyskusji.

3. Każdy uczestnik EWZ ma prawo wyrazić swoją opinię i dodać ją do dyskusji, którą pisze w polu tekstowym pod 
danym punktem programu obrad, który jest obecnie omawiany. Post do dyskusji w formie tekstowej mieści się w 
zakresie tekstu odczytywanego do 3 min co stanowi około 1800 znaków (format tekstowy A4). Dokumenty do 
dyskusji powinny być sformułowane w odniesieniu do konkretnego punktu programu obrad, którego dotyczy 
głosowanie. Posty do dyskusji nie mogą naruszać wewnętrznych przepisów Spółdzielni zwłaszcza kodeksu etyki. 
Tematy naruszające wewnętrzne przepisy będą odczytane w zmodyfikowanej formie (bez zmiany jego znaczenia).
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4. Przed każdym rozpoczęciem dyskusji, prowadzący wyznaczy przerwę techniczną podczas której członkowie komisji 
projektowej zbierają posty dyskusyjne kategoryzują je i w stosownych przypadkach powielania treści, przekazują 
prowadzącemu do przeczytania i udzielenia odpowiedzi lub komentarzy , które prowadzący wykona natychmiast po 
przerwie technicznej. Zduplikowane posty będą czytane w jednym poście z listą członków, którzy podali duplikat lub 
podobny post.

5. Dyskusja prowadzona jest w kolejności, w jakiej zgłosili się uczestnicy. 
6. Członkowie Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad EWZ mogą komentować każdy punkt programu z 

zastrzeżeniem co najwyżej jednej uwagi faktycznej. Posty do dyskusji wysłane przez uczestników EWZ podczas 
obrad EWZ , będą pokazywane wyłącznie prezenterowi. W   bazie danych znajduje się konkretny zapis wszystkich 
postów dyskusyjnych na podstawie TD ID uczestnika EWZ (t.j. możliwość powtórnego zobaczenia kto wysłał i jaki 
post dyskusyjny).

7. Posty do dyskusji, które nie odnosiły się do punktu porządku obrad lub wniosków, które były poza porządkiem obrad 
zostaną omówione w ostatnim punkcie pod nagłówkiem " inne".

8. W przypadku gdy członek zauważy że jego post nie został odczytany ma on prawo sprzeciwić się w punkcie pod 
nagłówkiem " inne", to w przypadku gdy nie można naprawić niedoboru  i prowadzący nie dokona poprawki.

CZ. VIII
PROTOKÓŁ Z EWZ

1. Pisemne  zapisy sporządzane przez EWZ
a. lista obecności uczestników EWZ (sporządzona online);
b. protokół zawierający historię obrad;
c. sprawozdanie komisji mandatowej i komisji projektowej;
d. dokumenty dyskusji otrzymane na piśmie;
e. podjęcie uchwały z EWZ;
f. inne dokumenty na piśmie.

2. Wszyscy członkowie otrzymają rezolucje  z EWZ  na ich osobistą prośbę.

CZ.IX
PRZEPIS KOŃCOWY

Regulamin wewnętrzny wchodzi w życie i w skuteczność po jego zatwierdzeniu na Walnym Zgromadzeniu. Ważność i 
skuteczność regulaminu wygasają po zakończeniu Walnego Zgromadzenia.

Regulamin wewnętrzny opracowany i zatwierdzony przez Zarząd w Starej Ľubovni, dnia 08.03.2021.
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