
                                                                                  Regulamin

określający  zasady  udziału  w  Zgromadzeniu  Wspólników   Miejskiego  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej

Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

                                                                                   

I. Część ogólna

 

1. Kodeks  spółek  handlowych  w  art.  2341 przewiduje  możliwość  udziału  Wspólnika  w  Zgromadzeniu

Wspólników przy  wykorzystaniu  środków komunikacji  elektronicznej,  a  umowa Spółki  Miejski  Zakład

Gospodarki  Komunalnej   w  Piotrkowie  Trybunalskim,  zwanej  dalej  Spółką,  nie  reguluje  tej  sprawy

odmiennie.

2. O udziale w Zgromadzeniu Wspólników w sposób, o którym mowa w ustępie 1 Regulaminu, postanawia

zwołujący to Zgromadzenie. 

3. Odbycie Zgromadzenia Wspólników Spółki  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest

możliwe przy zapewnieniu przez Spółkę: 

a) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu

Wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Wspólników,

przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia Wspólników, 

b) wykonywania osobiście przez Wspólnika lub jego Pełnomocnika prawa głosu w toku Zgromadzenia

Wspólników, 

c) zawarcia w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników informacji o możliwości udziału

w Zgromadzeniu  Wspólników  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji  elektronicznej  lub

przekazania  informacji  o  możliwości  udziału  w  Zgromadzeniu  Wspólników  przy  wykorzystaniu

środków  komunikacji  elektronicznej  przez  zwołującego  Zgromadzenie  Wspólników  w  terminie

o którym mowa w ust.  1  pkt  4  Regulaminu w formie  przewidzianej  dla  zwołania  Zgromadzenia

Wspólników, 

d) udostępnienia  na stronie  internetowej  Spółki  obowiązującego „Regulaminu określającego zasady

udziału w Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” (dalej: „Regulamin”) co najmniej na 7 dni przed

terminem, na który zwołano Zgromadzenie Wspólników i powiadomienia Wspólników o tym fakcie

w formie przewidzianej dla zwołania Zgromadzenia Wspólników,

e) obecności w miejscu obrad Zgromadzenia Wspólników co najmniej przewodniczącego i sekretarza

Zgromadzenia Wspólników, Prezesa Zarządu lub Likwidatora oraz członków komisji  wyborczej lub

komisji skrutacyjno-wyborczej. 

3. Udział w Zgromadzeniu Wspólników, o którym mowa w ust. 2 Regulaminu, następuje za pośrednictwem

elektronicznego  systemu  do  głosowania,  przy  pomocy  którego  Wspólnik  lub  jego  Pełnomocnik  ma

możliwość głosowania oraz komunikowania się za pomocą komunikatora tekstowego. Spółka dokonując

wyboru  elektronicznego  systemu  do  głosowania  jest  zobowiązana  do  zapewnienia  możliwości

przeprowadzenia głosowania tajnego. 



4. Wspólnicy  i  ich  Pełnomocnicy,  korzystający  z  możliwości  udziału  w Zgromadzeniu  Wspólników przy

wykorzystaniu  środków  komunikacji  elektronicznej,  przyjmują  do  wiadomości,  że  ta  forma  udziału

w Zgromadzeniu  Wspólników  jest  obarczona  ryzykami  niezależnymi  od  Spółki  i  przyjmują  do

wiadomości ich występowanie, a w szczególności istnienie ryzyk wynikających z niemożności odbioru

transmisji,  komunikowania  się  lub  wykonywania  prawa  głosu  podczas  Zgromadzenia  Wspólników

wskutek awarii lub zakłóceń na łączach. 

5. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej  Wspólnik zobowiązany jest spełnić określone w Regulaminie wymagania techniczne. 

6. Wspólnik  lub  jego  Pełnomocnik  chcąc  zgłosić  zamiar  uczestnictwa  w  obradach  Zgromadzenia

Wspólników  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji  elektronicznej  jest  zobowiązany  do

powiadomienia o tym Spółki, nie później niż 8 dni przed terminem Zgromadzenia, przesyłając Spółce na

adres  mailowy  zgromadzenie_wspolnikow@mzgk-piotrkow.pl wypełnione  i  podpisane  przez  siebie

oświadczenie,  zeskanowane  do  formatu  PDF  lub  w  formie  zdjęcia,  o  zamiarze  uczestnictwa

w Zgromadzeniu  Wspólników  przy  wykorzystaniu  środków komunikacji  elektronicznej  według  wzoru

stanowiącego  załącznik  nr  1  i  załącznik  nr  2  (dalej  „Oświadczenie”).  Wzór  oświadczenia  Wspólnika

stanowi załącznik nr 1, natomiast wzór oświadczenia Pełnomocnika stanowi załącznik nr 2. 

7. W przypadku  reprezentacji Wspólnika przez Pełnomocnika, należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa

do  siedziby  MZGK  Sp.  z  o.o.   lub  jego  skan  na  adres  mailowy  zgromadzenie_wspolnikow@mzgk-

piotrkow.pl nie później niż 8 dni przed terminem Zgromadzenia. 

8. Spółka,  w oparciu  o  sporządzoną listę  Wspólników uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu

Wspólników  dokonuje  weryfikacji  uprawnień  Wspólnika  i  Pełnomocnika,  który  przesłał  Spółce

Oświadczenie  do  udziału  w  Zgromadzeniu  Wspólników.  W  celu  przeprowadzenia  prawidłowej

weryfikacji Spółka może kontaktować się ze Wspólnikiem lub jego Pełnomocnikiem przy wykorzystaniu

danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu. 

9. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę

terminie,  niezgodności  danych  podanych  w  Oświadczeniu  z  danymi  Wspólnika  posiadanymi  przez

Spółkę,  Spółka  odmawia  danemu  Wspólnikowi,  którego  stwierdzone  niezgodności  dotyczą,  udziału

w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając go

lub jego Pełnomocnika o tym fakcie na adres email  podany w Oświadczeniu, najpóźniej  do godziny

14:00 w dniu poprzedzającym dzień odbycia Zgromadzenia Wspólników z podaniem przyczyn odmowy.

Informację  o  odmowie  udziału  w  Zgromadzeniu  Wspólników  Spółka  przekazuje  do  wiadomości

Prezesowi  Zarządu  lub  Likwidatorowi,  którzy  zobowiązani  są  do  udostępnienia  tych  informacji

przewodniczącemu Zgromadzenia Wspólników. 

10. Po pozytywnej weryfikacji  uprawnień Wspólnika lub jego Pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu

Wspólników, Spółka przesyła Wspólnikowi lub jego Pełnomocnikowi najpóźniej do godziny 14:00 w dniu

poprzedzającym  dzień  odbycia  Zgromadzenia  Wspólników,  na  podany  przez  Wspólnika  lub  jego

Pełnomocnika  w  Oświadczeniu  adres  mailowy  szczegółową  instrukcję  dotyczącą  sposobu



zarejestrowania się do elektronicznego systemu do głosowania zwaną dalej Instrukcją wraz z loginem.

Hasło do pliku jest przesyłane sms-em na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu. 

11. Dodatkowo Spółka zapewnia Wspólnikom i ich Pełnomocnikom możliwość śledzenia przebiegu obrad

Zgromadzenia  Wspólników  poprzez  udostępnienie  transmisji  audio-wideo  z  miejsca  obrad

Zgromadzenia  Wspólników  (login  i  hasło  dostępowe  do  transmisji  takie  samo  jak  do  aplikacji  do

głosowania).

12. Wspólnik  lub  Pełnomocnik  w  trakcie  Zgromadzenia  Wspólników  ma  prawo  do  zabierania  głosu,

zgłaszania wniosków, swoich projektów uchwał i zgłaszania sprzeciwów. Szczegółowe zasady sposobu

wykonywania tych praw określa Instrukcja. 

13. Brak  udziału  w  Zgromadzeniu  Wspólników  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji  elektronicznej

Wspólnika lub jego Pełnomocnika, który zgłosił Spółce chęć udziału w Zgromadzeniu Wspólników w tej

formie,  nie  stanowi  przeszkody  do  kontynuowania  obrad  Zgromadzenia  Wspólników,  o  ile  zostały

spełnione warunki  wynikające z  postanowień obowiązujących przepisów prawa i  Umowy Spółki  dla

odbycia Zgromadzenia Wspólników. 

14.  Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania

obrad Zgromadzenia Wspólników i udziału w nim Wspólnika lub jego Pełnomocnika zdalnie, związane z

taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący  Zgromadzenia Wspólników i jego

decyzje w tym zakresie są wiążące. 

II. Wymagania techniczne

1. W  celu  uczestniczenia  w  Zgromadzeniu  Wspólników  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji

elektronicznej Wspólnik lub jego Pełnomocnik musi  dysponować  łączem do sieci  publicznej Internet

o przepustowości minimum 2 Mbps i sprzętem umożliwiającym:

a) śledzenie transmisji audio-wideo z miejsca obrad,

b) udział w głosowaniach za pomocą aplikacji do głosowania,

c) udział w dyskusji czy zgłaszanie wniosków za pomocą połączenia się z telekonferencją Zgromadzenia 

     Wspólników.

2. Do zrealizowania powyższych zadań wystarczy smartfon, jednakże udział w Zgromadzeniu Wspólników za

pomocą  tego  jednego  urządzenia  mógłby  być  uciążliwy  (wymagałby  przełączania  się  między  trzema

funkcjonalnościami  smartfona).  Zaleca  się  zatem  skorzystanie  z  komputera  w  celu  wyświetlania

transmisji  i aplikacji  do głosowania  w dwóch oknach na jednym ekranie  komputera  lub skorzystanie

z dwóch urządzeń np. komputera celem odbioru transmisji obrad Zgromadzenia Wspólników i smartfona

celem głosowania.  Sprzęt winien posiadać możliwość odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracujący

pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek

w wersji  aktualnej:  Chrome,  Firefox lub  Safari  (wszystkie  wymienione  przeglądarki  są  darmowo

udostępnione  do  pobrania  w  publicznej  sieci  Internet)  oraz  wtyczką  Adobe  Flash  Player  (do



ewentualnego pobrania darmowo ze strony producenta tego oprogramowania). Dodatkowo musi być

uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).

3. Mniejsza  przepustowość  łącza  internetowego  oraz  starsze  wersje  przeglądarek  mogą  powodować

utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad  Zgromadzenia Wspólników, opóźniać przekaz

lub uniemożliwić oddanie głosów. 

Załącznik do niniejszego Regulaminu stanowią:

1. Wzór oświadczenia Wspólnika o zamiarze  uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Wspólników przy

wykorzystaniu środków komunikacji  elektronicznej 

2. Wzór oświadczenia Pełnomocnika o zamiarze  uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Wspólników przy

wykorzystaniu środków komunikacji  elektronicznej 

3. Instrukcja  obsługi  logowania,  głosowania  oraz  udziału  w  dyskusji  Zgromadzenia  Wspólników  przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


