
Uchwała nr _____ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich 

z siedzibą w Warszawie  

z dnia _____ marca 2022 r. 

w sprawie zmiany postanowień Statutu 
 

§ 1 

Działając na podstawie § 36 Statutu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich z siedzibą 
w Warszawie [dalej: „Stowarzyszenie”] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
po rozpatrzeniu, dokonuje zmiany Statutu Stowarzyszenia w ten sposób, że: 

1. w § 18 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 
stosownie do przyznanych Statutem uprawnień wykonywać prawo głosu osobiście lub 
przez pełnomocnika będącego jednocześnie Członkiem Stowarzyszenia. Członek 
Stowarzyszenia powinien poinformować organ zwołujący Walne Zgromadzenie 
o fakcie udzielenia pełnomocnictwa oraz zakresie umocowania pełnomocnika. Jedna 
osoba nie może reprezentować więcej niż 3 (trzech) Członków Stowarzyszenia.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Po przeliczeniu głosów przez __________, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 
łącznie ______ głosów, przy czym: ____ głosów oddano „za” Uchwałą, ___  głosów „wstrzymujących 
się” i ______ głosów „przeciw”, zatem powyższa Uchwała została/nie została powzięta. 

 

 

  



Uchwała nr _____ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich 

z siedzibą w Warszawie  

z dnia _____ marca 2022 r. 

 
w sprawie zmiany postanowień Statutu 

 
§ 1 

Działając na podstawie § 36 Statutu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich z siedzibą 
w Warszawie [dalej: „Stowarzyszenie”] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
po rozpatrzeniu, dokonuje zmiany Statutu Stowarzyszenia w ten sposób, że: 

1. w § 19  

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zarządu Głównego wchodzi od 3 do 7 członków posiadających 
wykształcenie wyższe wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków, stanowiący 
prezydium zarządu oraz prezesi oddziałów terenowych i Sekcji.“ 

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Członkowie Zarządu Głównego w zależności od liczby członków prezydium 
wybierają spośród prezydium: co najmniej prezesa, sekretarza i skarbnika. Jeżeli 
liczebność prezydium na to pozwala może zostać wybranych także 2 (dwóch) 
wiceprezesów.” 
 

3) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez Prezesa Zarządu Głównego 
lub z jego upoważnienia przez innego członka Zarządu. W przypadku braku Prezesa 
Zarządu Głównego, Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez dwóch 
członków prezydium Zarządu Głównego (jak w § 19, p.1.) działających łącznie .” 
 

2. w § 21 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej 3 członków prezydium Zarządu Głównego (jak w § 19, p.1.). 
W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego lub w razie jego 
nieobecności głos przewodniczącego posiedzenia.” 

3. w § 28 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Oddział Stowarzyszenia jest reprezentowany na zewnątrz przez Prezesa Zarządu 
Oddziału lub z jego upoważnienia przez innego członka Zarządu Oddziału. W przypadku 
braku wyboru Prezesa Zarządu Oddziału, Oddział Stowarzyszenia jest reprezentowany 
na zewnątrz przez dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie .” 
 

4. w § 32 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Oświadczenia w sprawach finansowych Stowarzyszenia są składane przez Prezesa 
Zarządu Głównego łącznie ze Skarbnikiem Zarządu Głównego lub Sekretarzem Zarządu 
Głównego. W przypadku braku wyboru Prezesa Zarządu Głównego lub Skarbnika 



Zarządu Głównego lub Sekretarza Zarządu Głównego oświadczenia w sprawach 
finansowych Stowarzyszenia są składane przez dwóch członków prezydium Zarządu 
Głównego (jak w § 19, p.1.) działających łącznie .” 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Po przeliczeniu głosów przez __________, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 
łącznie ______ głosów, przy czym: ____ głosów oddano „za” Uchwałą, ___  głosów „wstrzymujących 
się” i ______ głosów „przeciw”, zatem powyższa Uchwała została/nie została powzięta. 

 

  



Uchwała nr _____ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich 

z siedzibą w Warszawie  

z dnia _____ marca 2022 r. 

w sprawie zmiany postanowień Statutu 
 

§ 1 

Działając na podstawie § 36 Statutu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich z siedzibą 
w Warszawie [dalej: „Stowarzyszenie”] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
po rozpatrzeniu, dokonuje zmiany Statutu Stowarzyszenia w ten sposób, że: 

1. w § 21:  

1) po pkt […]i dodaje się pkt […] w brzmieniu:  
 

„[…].Członkowie Zarządu Głównego mogą oddać głos poza posiedzeniem w formie 
dokumentowej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, chyba, że co 
najmniej 2 członków prezydium Zarządu Głównego (jak w § 19, p.1.) lub co najmniej 2 
pozostałych członków Zarządu Głównego zgłosi wyraźny sprzeciw w formie 
dokumentowej przed zakończeniem planowanego głosowania, którego termin nie 
może być krótszy niż 2 dni od chwili przekazania propozycji treści uchwały. 
W przypadku braku oddania głosu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
uznaje się to jako wstrzymanie się do głosu. ” 

2. w § 28: 

1) po pkt […] dodaje się pkt […] w brzmieniu: 
 

„[…]. Członkowie Zarządu Oddziału mogą oddać głos poza posiedzeniem w formie 
dokumentowej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, chyba, że co 
najmniej 2 członków Zarządu Oddziału zgłosi wyraźny sprzeciw w formie 
dokumentowej przed zakończeniem planowanego głosowania, którego termin nie 
może być krótszy niż 2 dni od chwili przekazania propozycji treści uchwały. 
W przypadku braku oddania głosu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
uznaje się to jako wstrzymanie się od głosu. ” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

Po przeliczeniu głosów przez __________, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 
łącznie ______ głosów, przy czym: ____ głosów oddano „za” Uchwałą, ___  głosów „wstrzymujących 
się” i ______ głosów „przeciw”, zatem powyższa Uchwała została/nie została powzięta. 

 

 

 

 

 



Uchwała nr _____ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich 

z siedzibą w Warszawie  

z dnia _____ marca 2022 r. 

w sprawie zmiany postanowień Statutu 
 

§ 1 

Działając na podstawie § 36 Statutu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich z siedzibą 
w Warszawie [dalej: „Stowarzyszenie”] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
po rozpatrzeniu, dokonuje zmiany Statutu Stowarzyszenia w ten sposób, że: 

1. w § 21  

1) po pkt […] dodaje się pkt […] w brzmieniu: 
 

„[...]. Członkowie Zarządu Głównego mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu 
Głównego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Możliwość taka jest 
wskazana w zawiadomieniu o posiedzeniu, zawierającym opis sposobu uczestnictwa 
i wykonywania prawa głosu.” 

 
2) po pkt […] dodaje się pkt […] w brzmieniu: 

 
„[…]. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na 
posiedzeniach Zarządu Głównego odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 

a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 
b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której 

członek Zarządu Głównego może wypowiadać się w toku obrad; 
c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub 

w toku posiedzenia, 
d) możliwość tajnego głosowania w przypadkach przewidzianych 

prawem.” 

2. w § 28: 

1) po pkt […] dodaje się pkt […] w brzmieniu: 
 

„[…]. Członkowie Zarządu Oddziału mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału, 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Możliwość taka jest wskazana 
w zawiadomieniu o posiedzeniu, zawierającym opis sposobu uczestnictwa 
i wykonywania prawa głosu.” 

 
3) po pkt […] dodaje się pkt […] w brzmieniu: 

 
„[…] Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na 
posiedzeniach Zarządu Oddziału odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 

a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 
b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której 

członek Zarządu Oddziału może wypowiadać się w toku obrad; 
c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub 

w toku posiedzenia, 



d) możliwość tajnego głosowania w przypadkach przewidzianych 
prawem.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

Po przeliczeniu głosów przez __________, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 
łącznie ______ głosów, przy czym: ____ głosów oddano „za” Uchwałą, ___  głosów „wstrzymujących 
się” i ______ głosów „przeciw”, zatem powyższa Uchwała została/nie została powzięta. 

 

  



 

Uchwała nr _____ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich 

z siedzibą w Warszawie  

z dnia _____ marca 2022 r. 

w sprawie zmiany postanowień Statutu 
 

§ 1 

Działając na podstawie § 36 Statutu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich z siedzibą 
w Warszawie [dalej: „Stowarzyszenie”] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
po rozpatrzeniu, dokonuje zmiany Statutu Stowarzyszenia w ten sposób, że: 

1. w § 28: 

4) Po pkt […] dodaje się pkt […] w brzmieniu:  
 

„[…]. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu Oddziału żaden mandat w zarządzie 
Oddziału nie byłby obsadzony, członek Zarządu Oddziału składa rezygnację Zarządowi 
Głównemu Stowarzyszenia i jest zobowiązany jednocześnie do zwołania Walnego 
Zgromadzenia Oddziału. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Oddziału zawiera także 
oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 
następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie Oddziału. 
Postanowienia § 28 pkt 3 zd. 2 nie stosuje się.” 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

Po przeliczeniu głosów przez __________, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 
łącznie ______ głosów, przy czym: ____ głosów oddano „za” Uchwałą, ___  głosów „wstrzymujących 
się” i ______ głosów „przeciw”, zatem powyższa Uchwała została/nie została powzięta. 

 
 

  



 

Uchwała nr _____ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich 

z siedzibą w Warszawie  

z dnia _____ marca 2022 r. 

w sprawie zmiany postanowień Statutu 
 

§ 1 

Działając na podstawie § 36 Statutu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich z siedzibą 
w Warszawie [dalej: „Stowarzyszenie”] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
po rozpatrzeniu, dokonuje zmiany Statutu Stowarzyszenia w ten sposób, że: 

 
1. w § 35 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

„2. Niezależnie od zakazów określonych w pkt 1 każdy z członków władz Stowarzyszenia 
w przypadku zaistnienia okoliczności tego rodzaju, która mogłaby wywoływać 
uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności lub przypadku zaistnienia 
sprzeczności interesów Stowarzyszenia z interesami członka władz Stowarzyszenia, 
jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, 
z którymi jest powiązany osobiście (w tym pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym), członek władz Stowarzyszenia powinien ujawnić tę okoliczność lub 
sprzeczność interesów, żądać udokumentowania faktu jej ujawnienia i wstrzymać się 
od udziału w rozstrzyganiu takich spraw.” 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

Po przeliczeniu głosów przez __________, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 
łącznie ______ głosów, przy czym: ____ głosów oddano „za” Uchwałą, ___  głosów „wstrzymujących 
się” i ______ głosów „przeciw”, zatem powyższa Uchwała została/nie została powzięta. 

 

  



Uchwała nr _____ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich 

z siedzibą w Warszawie  

z dnia _____ marca 2022 r. 

w sprawie upoważnienia Zarządu Głównego Stowarzyszenia do ustalenia i przyjęcia tekstu 
jednolitego Statutu Stowarzyszenia 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia upoważnia Zarząd Główny Stowarzyszenia do 
ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia stosownie do przyjętych przez 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w dniu 27.03.2022 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Po przeliczeniu głosów przez __________, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 
łącznie ______ głosów, przy czym: ____ głosów oddano „za” Uchwałą, ___  głosów „wstrzymujących 
się” i ______ głosów „przeciw”, zatem powyższa Uchwała została/nie została powzięta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
i […] – numeracja puktów paragrafów Statutu jest uzależniona od podjętych uchwał Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, zmieniających poszczególne postanowienia Statutu i zostanie 
ustalona po podjęciu uchwał. 

 


