
Uchwała nr 5/2021 o zmianie Statutu

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia na spotkaniu w dniu 27 listopada 2021 postanawiają
wprowadzić następujące zmiany w Statucie:

W paragrafie 1, punkt 4 zostaje przeniesiony na pozycję punktu 2.

W paragrafie 1, zostaje dodany nowy punkt jako punkt 3

"PSSF uznaje równość na tle rasowym, płciowym, religijnym, ideologicznym, pochodzenia
narodowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wieku, orientacji seksualnej, tożsamości
płciowej czy niepełnosprawności."

W paragrafie 3, punkt 3 przyjmuje nowe brzmienie

"Zwyczajnymi członkami mogą być osoby fizyczne popierające cele Stowarzyszenia,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są studentami, doktorantami lub
absolwentami do 12 miesięcy po uzyskaniu tytułu."

W paragrafie 5, podpunkt 1b przyjmuje nowe brzmienie

"braku statusu studenta lub doktoranta przez 12 miesięcy,"

W paragrafie 10, punkt 12 zostaje podzielony na odpowiednio punkt 12 i 13 o brzmieniu

"W razie wakatu na innych stanowiskach w Zarządzie, tymczasowo obowiązki są rozdzielane
pomiędzy pozostałych członków Zarządu, a Prezes zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie zgodnie ze Statutem. Zarząd może zdecydować bezwzględną większością
głosów o niezwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeśli uzna, że do czasu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd będzie wywiązywać się ze swoich obowiązków
mimo wakatu. Zarząd jednak nie może liczyć mniej niż 3 osoby."

oraz

"Zarząd może zdecydować się na uzupełnienie swojego składu w drodze kooptacji spośród
członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jednak w tym samym momencie członkiem Zarządu
może być co najwyżej jedna osoba wybrana tym trybem."

W paragrafie 10, zostaje dodany nowy punkt jako punkt 14 o brzmieniu

"Podczas powoływania nowego członka Zarządu w drodze kooptacji, Zarząd może
zdecydować o zmianie funkcji obejmowanych przez poszczególnych członków Zarządu za
jednomyślną zgodą wszystkich członków Zarządu."

W paragrafie 10, zostaje dodany nowy punkt jako punkt 15 o brzmieniu

"Członek Zarządu może zrezygnować z obejmowanej funkcji przedkładając odpowiedni
wniosek przed resztą Zarządu. Po rezygnacji pozostaje członkiem Zarządu i pełni swoje
funkcje przez 2 tygodnie”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Protokolantka zebrania


