Stanowisko Rady Nadzorczej
przedłożone na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2022 roku
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia RSM „Bawełna”
w okresie obowiązywania w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego
Wobec uchwalenia w dniu 7.07.2022 roku przez Sejm RP ustawy o zmianie niektórych ustaw
w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, uchylającej art. 90 i art. 90a. ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z
późn. zm.), Rada Nadzorcza postanowiła wyrazić swoją opinię w kwestii zwołania Walnego
Zgromadzenia RSM „Bawełna” w okresie obowiązywania w Polsce stanu zagrożenia
epidemiologicznego.
Ustawa, której uchwalenie trwało od maja do lipca br., uchyla w art. 25 zapis art. 90 i 90a oraz
wprowadza w art. 42 przedłużenie kadencji rady nadzorczej do chwili zwołania pierwszego
walnego zgromadzenia po dniu wejścia w życie tego aktu prawnego. Przepisy powyższe wejdą w
życie w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia (do dnia posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu
14.07.2022 r. ww. ustawa nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw). Tak więc nowe
uregulowania stwarzają możliwość zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, ale należy mieć
na uwadze ciągłe zagrożenia epidemią Covid-19.
Stan zagrożenia epidemiologicznego utrzymywany jest w kraju nie bez przyczyny. W
porównaniu do wcześniejszych okresów ilość stwierdzonych zakażeń koronawirusem obecnie
zmalała, choć pomimo małej ilości osób testowanych liczba zachorowań stale rośnie, komunikaty
wygłaszane przez osoby występujące w imieniu rządu są jednoznaczne i wynika z nich, że należy
spodziewać się i obawiać bardzo dużego wzrostu, wręcz kolejnej fali zachorowań w okresie
powakacyjnym. Obserwując wzrost liczby zachorowań na zachodzie Europy należy uznać, że
prawdopodobieństwo, iż wzrost ten dotknie również Polskę, jest bardzo wysokie.
W trosce o bezpieczeństwo i komfort członków Spółdzielni chcących wziąć udział w Walnym
Zgromadzeniu Zarząd ustalając termin zwołania go winien wziąć pod uwagę poniższe okoliczności:
- zebrania wszystkich części Walnego Zgromadzenia RSM „Bawełna” tradycyjnie już
odbywają się w szkołach podstawowych, które we wrześniu, czyli po powrocie uczniów z wakacji,
będą stanowić miejsca szczególnego ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19. Oznacza to
zagrożenie dla uczestników zebrań odbywanych w szkołach. Ale działa to także w drugą stronę,
gdyż przybycie znacznej ilości osób spoza szkolnego środowiska spowoduje zwiększenie ryzyka
infekcji dla uczniów i nauczycieli,
- członkowie chcący wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu postawieni zostaną przed
dylematem, czy zaryzykować własne bezpieczeństwo, czy lepiej zrezygnować z uczestnictwa w
zebraniu. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na czas przewidywanego wzrostu zagrożenia może
więc zostać odebrane jako działanie mające na celu ograniczenie frekwencji tych osób na
zebraniach.
- możliwe, że w przypadku spełnienia się przewidywań co do kolejnej fali Covid-19 znów
wprowadzone zostaną ograniczenia dla zgromadzeń, a to oznacza brak pewności, że Walne
Zgromadzenie zwołane na okres powakacyjny odbędzie się bez przeszkód.
Reasumując Rada Nadzorcza, mając na uwadze wyniki ekonomiczne naszej Spółdzielni,
rekomenduje Zarządowi wstrzymanie się z decyzją o zwołaniu Walnego Zgromadzenia co najmniej
do czasu wyjaśnienia się sytuacji z nadciągającą falą wzrostu zakażeń, a najlepiej – do czasu
zniesienia w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego.
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