PEŁNOMOCNICTWO
DO UDZIAŁU W SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH
w dniu 26 czerwca 2022 r.
Ja, niżej podpisany/a_________________________________________________, zamieszkały/a w
___________________ przy ul. _____________________________ legitymujący/a się dowodem
osobistym seria _________________________ numer ____________________ ważnym do dnia
______________________, PESEL _____________
nr telefonu do kontaktu: _____________________
adres e-mail: _________________________
będąc
członkiem
zwyczajnym/wspierającym/honorowym*
Stowarzyszenia
Psychologów
Chrześcijańskich (dalej: „SPCh”) oraz będąc uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu SPCh.
niniejszym upoważniam
Pana/Panią_____________________________
zamieszkałego/łą
w
____________
przy
ul. __________________________
legitymującego/ą
się
dowodem
osobistym
seria ________________numer _________ważnym do dnia _____________
będącego członkiem SPCh*
do udziału w moim imieniu w sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Członków SPCh,
zwołanym przez Zarząd SPCh na dzień 26 czerwca 2022 roku na godzinę 12.00 w Warszawie, (zgodnie
z zaproszeniem Zgromadzenie ma się odbyć w formie hybrydowej: on-line oraz w budynku Centrum
Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” znajdującym się przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa) do
wykonywania w moim imieniu przysługującego mi prawa głosu we wszystkich sprawach objętych
przesłanym porządkiem obrad tego Zgromadzenia, zgodnie z załączoną instrukcją do głosowania, a
także do składania podczas Zgromadzenia w moim imieniu wszelkich wniosków, wyjaśnień (za
wyjątkiem spraw, w których zgodnie ze Statutem oraz regulacjami SPCh nie mogę wykonywać swoich
praw) oraz podpisania z mojego upoważnienia listy obecności, kart do glosowania, jeśli będą
stosowane.
Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia
SPCH, które zostało zwołane na dzień 26 czerwca 2022 roku.
Do listy obecności wymagane jest dołączenia Pełnomocnictwa w oryginale.
Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

__________________________________
miejscowość/dnia/czytelny podpis
pełnomocnictwo przyjmuję
_________________________________________
miejscowość/dnia/czytelny podpis pełnomocnika
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 1
INSTRUKCJA

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu
Członków Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Sprawa z porządku obrad

głosować
„za”

głosować
„przeciw”

wstrzymać się
od głosu

do uznania
pełnomocnika

Wybór Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia.
Przyjęcie zgłoszeń oraz
przeprowadzenie wyboru
Sekretarza – protokolanta.
Przyjęcie zgłoszeń oraz
przeprowadzenie wyboru
członków Komisji Skrutacyjnej
Przyjęcie zgłoszeń oraz
przeprowadzenie wyboru
członków Komisji Wyborczej.
Przyjęcie zgłoszeń oraz
przeprowadzenie wyboru
członków Komisji wniosków i
uchwał.
Podjęcie uchwały o przyjęciu
porządku obrad Walnego
Zgromadzenia
Stowarzyszenia.
Podjęcie uchwały o
zatwierdzeniu
Sprawozdania finansowego
za 2021 r.
Podjęcie uchwały o przyjęciu
Sprawozdania z działalności
Zarządu Głównego w 2021 r.
Podjęcie uchwały o przyjęciu
Sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej w 2021 r.
Podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium dla
Zarządu Głównego za rok
2021
Podjęcie uchwały o
zatwierdzeniu Sprawozdania
finansowego za lata 20192021
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Lp.
12.

13.
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17.

Sprawa z porządku obrad

głosować
„za”

głosować
„przeciw”

wstrzymać się
od głosu

do uznania
pełnomocnika

Podjęcie uchwały o przyjęciu
Sprawozdania z działalności
Zarządu Głównego w kadencji
2019-2021
Podjęcie uchwały o przyjęciu
Sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej w kadencji
2019-2021
Podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium dla
Zarządu Głównego za
kadencję 2019-2021
Powzięcie uchwał w sprawie
powołania wybranych w
tajnym głosowaniu członków
prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia na kadencję
2022-2025
Powzięcie uchwał w sprawie
powołania wybranych w
tajnym głosowaniu członków
Komisji Rewizyjnej na
kadencję 2022-2025
Powzięcie uchwał w sprawie
powołania wybranych w
tajnym głosowaniu członków
Komisji Etyczno-Mediacyjnej
na kadencję 2022-2025
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