
PROJEKT 
 

 

UCHWAŁA 

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

§ 1. 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie 

postanawia zmienić Statut Stowarzyszenia w następujący sposób: 

 

1) § 16 Statutu otrzymuje brzmienie: 

 

„1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i ostateczną instancją 

odwoławczą w sprawach dotyczących sporów powstałych między członkami na tle 

działalności w Stowarzyszeniu. 

2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział, z głosem stanowiącym, członkowie zwyczajni 

Stowarzyszenia. Mogą w nim uczestniczyć także członkowie wspierający i honorowi oraz 

zaproszeni przez Zarząd goście. 

3. Walne Zebranie Członków może odbywać się zdalnie z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. O trybie 

posiedzeń Walnego Zebrania Członków decyduje w drodze uchwały zarząd Stowarzyszenia.   

4. Udział w Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust.3, obejmuje w 

szczególności: 

a) transmisję obrad Walnego Zebrania Członków w czasie rzeczywistym; 

b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Członkowie mogą 

wypowiadać się w toku obrad Walnego Zebrania Członków, przebywając w miejscu innym 

niż miejsce obrad; 

c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego 

Zebrania Członków.  

5.Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku. W miarę potrzeby może 

być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie. 

6.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, a Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 

Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/10 liczby członków. 

7. Wymogi dotyczące środków komunikacji elektronicznej umożliwiających 

porozumiewanie się na odległość, tryb i sposób przeprowadzenia posiedzenia Walnego 

Zebrania Członków, zasady dotyczące zabierania głosu, udziału w głosowaniu, składania 

wniosków formalnych określa regulamin przygotowany przez zarząd Stowarzyszenia.    

8. Zarząd zapewnia członkom Stowarzyszenia warunki do udziału w Walnym Zebraniu 

Członków i wykonuje zadania organizacyjno-techniczne związane z jego organizacją.” 

2) § 17 Statutu otrzymuje brzmienie: 



 

„ 1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków 

Zarząd zawiadamia członków pisemnie lub na wskazany przez członka Stowarzyszenia 

adres e-mail, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.  

2.Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków, które ma być przeprowadzone zdalnie z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się 

na odległość, Zarząd załącza regulamin, o którym mowa w § 16 ust.7 Statutu.” 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 


