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Regulamin  
określający zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników 

spółki BiznesHub sp. z o.o. w Krakowie 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

z dnia 17 lutego 2021 r. 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału Wspólników w Zgromadzeniu Wspólników 
BiznesHub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. 
Plac Jana Matejki nr 10/6B, 31-157 Kraków, KRS 0000846568, zwanej dalej: „Spółką” lub 
„BiznesHub”. 

2. 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 pkt d) 
poniżej w formie przewidzianej dla zwołania Zgromadzenia Wspólników,  

d) udostępnienia na stronach internetowych Spółki obowiązującego „Regulaminu 
określającego zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników spółki BiznesHub sp. 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 protokolanta 
Zgromadzenia Wspólników oraz Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu albo osoby 
upoważnionej przez Zarząd do otwarcia Zgromadzenia Wspólników.  

3. Udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
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 taki 
sposób udziału w Zgromadzeniu Wspólników może wiązać się z ryzykami niezależnymi od 
Spółki, w szczególności ryzyka wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikowania 
się lub wykonywania prawa głosu podczas Zgromadzenia Wspólników wskutek awarii lub 
zakłóceń na łączach.  

5. Wspólnik lub jego pełnomocnik chcąc zgłosić zamiar uczestnictwa w obradach Zgromadzenia 
Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest zobowiązany do 
powiadomienia o tym Spółki wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej: 
zgromadzenie.wspolnikow@tupopracujesz.pl   
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6. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej Wspólnik lub jego pełnomocnik powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w 
Zgromadzeniu Wspólników w formie, o której mowa punkcie 5 powyżej, zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym Regulaminie. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Wspólnik lub jego pełnomocnik musi 
dysponować komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu oraz łączem 
internetowym. 

7. Najpóźniej na 4 dni przed terminem, na który zostało zwołane Zgromadzenie Wspólników (do 
godz. 14:00) Wspólnik lub jego pełnomocnik powinien przesłać Spółce na adres mailowy 
zgromadzenie.wspolnikow@tupopracujesz.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, 
sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu 
(dalej: „Oświadczenie”). W przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, 
dokument pełnomocnictwa wraz z dokumentami pozwalającymi potwierdzić tożsamość 
pełnomocnika.  

8. Spółka, w oparciu o sporządzoną listę Wspólników uprawnionych do uczestnictwa w 
Zgromadzeniu Wspólników dokonuje weryfikacji uprawnień Wspólnika, 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.  

10. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Wspólnika lub jego pełnomocnika do udziału w 
Zgromadzeniu Wspólników, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień odbycia Zgromadzenia 
Wspólników do godz. 16:00, Spółka przesyła Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi na 
podany przez Wspólnika lub jego pełnomocnika w Oświadczeniu adres e-mail instrukcję 
dotyczącą sposobu zarejestrowania się lub połączenia do platformy informatycznej lub innego 
oprogramowania umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. 

11. Ryzyka związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła do 
platformy informatycznej lub innego oprogramowania umożliwiającego udział w Walnym 
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obciążają wyłącznie 
Wspólnika lub jego pełnomocnika, a Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej 
odpowiedzialności.  

12. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem sytemu umożliwiającego udział w 
Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest 
prowadzona wyłącznie w języku polskim.  

13. Zgromadzenie Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest 
prowadzone wyłącznie w języku polskim.  

14. 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 
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Zgromadzenia Wspólników, o ile zostały spełnione warunki wynikające z postanowień 
obowiązujących przepisów prawa i Umowy Spółki dla odbycia Zgromadzenia Wspólników.  

15. Podejmowanie uchwał przez Zgromadzenie Wspólników przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na 
piśmie jest odczytywany przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników za 
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, kolejno lub jednocześnie wszystkim 
uczestnikom Zgromadzenia Wspólników. Każda osoba uprawniona do oddania głosu na 
Zgromadzeniu Wspólników, po przeczytaniu jej projektu uchwały składa Przewodniczącemu 
Zgromadzenia Wspólników oświadczenie, czy głosuje „za” powzięciem odczytanej uchwały, 
czy „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosowania”. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia 
Wspólników zlicza głosy i ogłasza wynik.  

16. Spółka niezwłocznie potwierdzi otrzymanie głosu oddanego przez Wspólnika lub jego 
pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie 
Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenia otrzymania głosu w formie 
elektronicznej komunikacji (np.: komunikatorów tekstowych, komunikatorów zapewniających 
odbiór audiowizualny, wiadomości e-mail, wiadomości sms lub innych).  

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.  
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Załącznik nr 1  

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Ja, niżej podpisany, będący Wspólnikiem/reprezentujący Wspólnika* spółki BiznesHub sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie, KRS 0000846568 -   

_____________________________________________________________________   
(dane Wspólnika: imię i nazwisko, adres) 

niniejszym wyrażam wolę udziału w Zgromadzeniu Wspólników spółki BiznesHib sp. z o.o., 
zwołanym na dzień _________ r., godz. _____________przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej.  

Oświadczam, iż jako Wspólnik będę uczestniczył w Zgromadzeniu Wspólników w tej formie 
osobiście*.  

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentowania Wspólnika, co potwierdzają przedłożone 
Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Zgromadzeniu Wspólników w tej formie osobiście*.  

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w 
Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym 
postanowienia obowiązującego Regulaminu określającego zasady udziału w Zgromadzeniu 
Wspólników spółki BiznesHub sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej.  

Dane Wspólnika/osoby reprezentującej Wspólnika upoważnionego do udziału w Zgromadzeniu 
Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*:  

Imię i nazwisko: __________________________ 

Numer PESEL/numer dowodu osobistego/paszportu*: __________________________  

Adres poczty elektronicznej do kontaktu: __________________________ 

Numer telefonu do kontaktu: __________________________   

Podpis Wspólnika/osoby uprawnionej do reprezentowania Wspólnika*:  

* niepotrzebne skreślić  
 
 

__________________________       
(miejscowość i data)      
 
 

__________________________  
(imię i nazwisko) 

 
 
 

 


