Przebieg Walnego Zebrania Członków
Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej
w dniu 10.11.2020 r.
1. Godz. 10:00 Otwarcie obrad przez Prezesa Polskiej Akademii Niepełnosprawności
Dziecięcej.
Zebranie otworzyła Prezes PAND-y – pani Anna Nowak wygłaszając słowo wstępne:
przywitanie, wyjaśnienie powodu Zebrania powołując się na:
§26 Statutu („Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co rok i jest zwoływane przez
Zarząd. Zarząd zawiadamia członków Akademii przynajmniej na sześć tygodni przed
terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania o terminie, miejscu i porządku obrad
Zebrania…”).
Stwierdziła również, że wg posiadanych danych obecnych jest 36 osób czyli powyżej
1/4 osób uprawnionych do głosowania (obliczenie 78 członków : 4 = 20 osób) co
umożliwia skuteczne podejmowanie uchwał.
Na protokolanta Zebrania powołała sekretarza PAND-y panią Beatę Depczyńską.
W dalszej kolejności przedstawiła sprawozdanie z pracy Zarządu PAND-y w 2020 roku:
- po spotkaniu założycielskim w dniu 14.02.2020r. rozpoczęto procedurę rejestracji
Stowarzyszenia
- 15.05 2020r. – dokonanie skutecznej rejestracji PAND-y
- 13.07.2020r. – podpisanie umowy z PARIBAS SA i otwarcie rachunku rozliczeniowego
dla organizacji „non profit”
- w sierpniu nastąpiło nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym, które będzie
prowadzić obsługę księgową Stowarzyszenia
- nawiązanie współpracy z firmą PRELITE w zakresie: opracowania strategii
komunikacyjnych, sposobów komunikacji (w tym budowy strony internetowej, obsługi
mediów społecznościowych) oraz opracowania programu found raising a także
logotypu.
- udział przedstawicieli władz PAND-y w różnych działaniach i wydarzeniach
związanych ze Światowym Dniem Mózgowego Porażenia Dziecięcego, w tym
prezentacja Stowarzyszenia i jego celów statutowych podczas spotkania on-line
w Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu w dniu 06.10.2020r.
- w ostatnim czasie została powołana grupa zajmująca się przygotowaniem logo
PAND y i w przeciągu tygodnia dopracowany zostanie projekt logotypu.
Poprosiła o zabranie głosu pana Adriana Pawlaka, który z ramienia firmy Termedia
czuwa nad stroną informatyczną spotkania.
Pan Adrian Pawlak poinformował w jaki sposób będą przebiegać głosowania podczas
Zebrania.
Przeprowadzono próbne, testowe głosowanie celem sprawdzenia funkcjonowania
systemu.
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Pan Adrian Pawlak poinformował, że system działa prawidłowo i wszyscy członkowie
dobrze sobie poradzili z próbnym głosowaniem.
Pani Anna Nowak podziękowała panu Adrianowi Pawlakowi i przeszła do kolejnego
punktu.

2. Wybór prezydium obrad - przewodniczącego – prowadziła pani Anna Nowak.
Pani Anna Nowak zaproponowała na Przewodniczącego WZCz – prof. Tomasza
Kotwickiego i zapytała go czy wyraża zgodę.
Pan prof. Tomasz Kotwicki wyraził zgodę.
Zapytała czy są inne propozycje z sali?
Nikt z obecnych nie zabrał głosu.
Głosowanie 1:
Kto z członków WZCz, uprawniony do głosowania, jest za wyborem prof. Tomasza
Kotwickiego na Przewodniczącego? – 35 osób
Kto jest przeciw? – 0 osób
Kto się wstrzymał? – 1 osoba
W głosowaniu wzięło udział 36 osób.
Pani Anna Nowak stwierdziła, że WZCz wybrało pana prof. Tomasza Kotwickiego na
Przewodniczącego Walnego Zebrania.
Pani Anna Nowak podziękowała i oddała głos oraz prowadzenie Zebrania
Przewodniczącemu.
Przewodniczący podziękował za wybór i zaproponowaną funkcję.
Na sekretarza Zebrania zaproponował panią Aleksandrę Włodarczyk i zapytał ją czy
wyraża zgodę?
Pani Aleksandra Włodarczyk wyraziła zgodę i podziękowała.
Głosowanie 2:
Kto z członków WZCz, uprawniony do głosowania, jest za wyborem pani Aleksandry
Włodarczyk na sekretarza zebrania? – 35 osób
Kto jest przeciw? – 0 osób
Kto się wstrzymał? – 1 osoba
W głosowaniu wzięło udział 36 osób.
Pan prof. Tomasz Kotwicki stwierdził, że WZCz wybrało Aleksandrę Włodarczyk na
Sekretarza Walnego Zebrania wyjaśniając taki przebieg nominacji (bez zgłaszania
innych propozycji).
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3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZCz i jego zdolności do podejmowania
uchwał – prowadzi Przewodniczący.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z:
§24 Statutu („2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania w tym
przedmiocie przy obecności:
a) w terminie pierwszym - co najmniej jednej czwartej osób uprawnionych do
głosowania,
b) w terminie drugim - bez względu na liczbę obecnych, jeśli dalsze postanowienia
statutu nie stanowią inaczej.
3. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Zebrania Członków, uprawniony
organ wyznacza drugi termin Zebrania, nie wcześniej jednak niż 30 minut po pierwszym
terminie.”).
Poprosił pana informatyka Adriana Pawlaka o poinformowanie ile dokładnie jest
obecnych on-line podczas Zebrania.
Uzyskał odpowiedź, że obecnych jest 37 osób (jedna osoba dołączyła do Zebrania przed
chwilą).
W tej sytuacji Zebranie jest ważne.

4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został do wszystkich członków
wysłany pocztą mailową. Stwierdził, ze nie ma potrzeby odczytywania kolejnych
punktów Porządku WZCz – załącznik nr 1.
Poinformowała, że na wniosek Zarządu prosi o wykreślenie z porządku obrad punktu 8
– zmiany w Statucie argumentując podstawą prawną: art. 10, ust 1f ustawy
o stowarzyszeniach z 7.IV.1989 (Dz.U.2019.0713)
„Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega
ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie
dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii.”
Zapytał panią prezes – Annę Nowak czy chce zabrać głos i dodać coś w tej sprawie?
Pani Anna Nowak odpowiedziała, że nie.
Poddano pod głosowanie Porządek obrad z wykreślonym punktem 8.
Głosowanie 3:
Kto z osób uprawnionych do głosowania jest za przyjęciem Porządku obrad
z wykreślonym punktem 8? 37 osób
Kto przeciw? 0 osób
Kto się wstrzymał? 0 osób
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W głosowaniu wzięło udział 37 osób.
Przewodniczący stwierdził, że WZCz jednogłośnie przyjęło proponowany Porządek
obrad.
Przewodniczący poinformował, że Regulamin obrad również był przesłany do
wszystkich członków pocztą mailową, dlatego odczytał go tylko w formie skróconej –
załącznik nr 2.
Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie i coś dodać?
Pani Anna Nowak zabrała głos informując, że zgodnie z:
punktem 4 Regulaminu obrad: „Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane
są w głosowaniu jawnym lub tajnym. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków.”
i w związku z tym po głosowaniu na Regulamin obrad należy to przegłosować.
Przewodniczący zapytał pana Adriana Pawlaka jak technicznie wygląda możliwość
przeprowadzenia głosowania tajnego? Pan Adrian Pawlak poinformował, że jeżeli
Walne Zebranie Członków przegłosuje potrzebę prowadzenia głosowań w trybie
tajnym to z technicznego punktu widzenia jest to możliwe.
Poddano pod głosowanie Regulamin obrad.
Głosowanie 4:
Kto z osób uprawnionych do głosowania jest za przyjęciem Regulaminu obrad? 38 osób
Kto przeciw? 0 osób
Kto się wstrzymał? 0 osób
W głosowaniu wzięło udział 38 osób.
Przewodniczący stwierdził, że WZCz jednogłośnie przyjęło proponowany Regulamin
obrad.
Przewodniczący zarządził przeprowadzenie kolejnego głosowania.
Głosowanie 5:
Kto z członków WZCz jest za głosowaniem jawnym? – 33 osoby
Kto jest przeciw, czyli jest za głosowaniem tajnym? – 4 osoby
Kto się wstrzymał? – 1 osoba
W głosowaniu wzięło udział 38 osób.
Przewodniczący stwierdził, że WZCz wybrało jawny sposób głosowania podczas
WZCz.
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5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący poinformował, że dla zapewnienia sprawnego przebiegu WZCz, należy
obecnie wybrać 2 komisje:
Do Komisji Skrutacyjnej - 2 osoby
Do Komisji Uchwał i Wniosków - 2 osoby
Przewodniczący poinformował, że zadania Komisji były przedstawione w przyjętym
przed chwilą Regulaminie obrad i poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji
Skrutacyjnej:
Przewodniczący zaproponował kandydaturę pani Marii Demby i pani Karoliny
Mielczarek oraz zapytał czy są obecne i czy wyrażają zgodę?
Pani Maria Demby wyraziła zgodę.
Pani Karolina Mielczarek wyraziła zgodę.
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś inne propozycje.
Nikt z sali nie zabrał głosu.
Głosowanie 6:
Głosowanie odbyło się zbiorczo na wszystkich kandydatów.
Kto z osób uprawnionych do głosowania jest za przedstawionymi kandydaturami do
Komisji Skrutacyjnej? 36 osób
Kto przeciw? 0 osób
Kto się wstrzymał? 2 osoby
Nie oddała głosu: 1 osoba
W głosowaniu wzięło udział 39 osób.
Przewodniczący stwierdził, że:
1. Maria Demby 2. Karolina Mielczarek zostały wybrane do Komisji Skrutacyjnej
Poprosił o wybranie spośród siebie Przewodniczącej i sekretarza.
Przewodniczący zaproponował kandydatury pani Oliwii Śliwianej oraz pani Magdy
Łomniak do Komisji Uchwał i Wniosków i zapytał czy są obecne i czy wyrażają zgodę?
Pani Oliwia Śliwiana wyraziła zgodę i pani Magda Łomniak wyraziła zgodę.
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś inne propozycje.
Nikt z sali nie zabrał głosu.
Głosowanie 7:
Głosowanie odbyło się zbiorczo na wszystkich kandydatów.
Kto z osób uprawnionych do głosowania jest za przedstawionymi kandydaturami do
Komisji Skrutacyjnej? 38 osób
Kto przeciw? 0 osób
Kto się wstrzymał? 1 osoba
W głosowaniu wzięło udział 39 osób.
Przewodniczący stwierdził, że:
1. Oliwia Śliwiana 2. Magda Łomniak zostały wybrane do Komisji Uchwał i Wniosków.
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Przewodniczący poprosił aby obie Komisje się ukonstytuowały (wybrały spośród siebie
przewodniczących i sekretarzy) oraz otworzyły protokoły swojej działalności.
Przypomniano, że końcowe protokoły działalności obu Komisji podczas dzisiejszego
zebrania należy złożyć po zakończeniu WZCz u sekretarza zebrania.

6. Uchwalenie wysokości składek członkowskich i budżetu na 2021 rok.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu skarbnika PAND-y panią Faustynę
Manikowską i przedstawienie propozycji wysokości składki członkowskiej.
Pani Faustyna Manikowska zaproponowała następujące kwoty: 150,00 zł – dla
członków oraz 80,00 zł – dla rodziców.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś inne propozycje od członków, ewentualnie czy
ktoś chce zabrać głos? Otworzył dyskusję.
Pan Marek Jóźwiak zabrał głos popierający taką wysokość składek oraz przedstawił
argumentację związaną ze zróżnicowaniem na dwie kwoty oraz ich wysokość .
Nikt inny nie zabrał głosu.
Przewodniczący zaproponował głosowanie.
Głosowanie 8:
Kto z osób uprawnionych do głosowania jest za przyjęciem uchwały w sprawie
przedstawionych propozycji składek? 34 osoby
Kto przeciw? 0 osób
Kto się wstrzymał? 3 osoby
Nie oddała głosu: 1 osoba
W głosowaniu wzięło udział 38 osób.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta Uchwała:
Uchwała nr 1/2020
Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę w sprawie wysokości rocznej składki
członkowskiej. Dla członków jest to kwota 150,00 zł, natomiast dla rodziców kwota
80,00 zł.
Przewodniczący poprosił o informację w sprawie wysokości budżetu na rok 2021r.
skarbnika PAND-y panią Faustynę Manikowską, która powiedziała:
Obecne środki na działalność pozyskane są ze środków prywatnych oraz z dotacji
celowanej głównie przekazanych przez Komitet Organizacyjny EACD 2020 . Działalność
finansowa w 2021r. uzależniona będzie od wysokości wpływów oraz pozyskanych
grantów. Pozyskane środki przeznaczone będą na działania promocyjne (m.in.
prowadzenie Fb, strony internetowej, itp.). W zależności od wysokości wpływów
powstaną plany realizacji działalności statutowej.
Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głoś w tej sprawie?
Pan Marek Jóźwiak zabrał głos i doprecyzował informację na temat dotacji przez
Komitet Organizacyjny EACD 2020.
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7. Uchwalenie głównych kierunków merytorycznej i finansowej działalności Polskiej
Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu 1 Vice-prezesa PAND-y pana Radosława
Rutkowskiego oraz przedstawienie głównych kierunków merytorycznej i finansowej
działalności PAND-y.

1.

2.
3.

4.

Pan Radosław Rutkowski przypomniał, że 14.02.2020r. doszło do spotkania i powołania
PAND-y oraz że ustalono wtedy, iż Akademia będzie miała na celu łączenie i zrzeszanie
ludzi oraz ekspertów z różnych dziedzin zajmujących się niepełnosprawnością dziecięcą
oraz będzie wzorowała się na EACD. Przedstawił cele Akademii:
Dążenie do zrzeszenia oraz współpracy środowiska naukowego, środowiska
praktyków, środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz wszystkich
zainteresowanych zagadnieniami niepełnosprawności.
Upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności, szerzenia wiedzy i umiejętności oraz
rozwijania pracy naukowej.
Budowanie platformy wymiany informacji
oraz doświadczeń związanych
z rozwiązywaniem problemów dotyczących niepełnosprawności - Polski rejestr
pacjentów z MPD, standardy profilaktyki stawów biodrowych u dzieci
z niepełnosprawnościami
Wspieranie medycznych i naukowych aspektów badawczych dotyczących znoszenia
wszelkiego rodzaju barier (społecznych, architektonicznych, medycznych,
komunikacyjnych itp.) uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnością pełny udział
w życiu społecznym, leczenia przyczyn i skutków niepełnosprawności.
Ponadto przypomniał, że w skład Zarządu wchodzą: pani Anna Nowak, pani Beata
Depczyńska, pani Faustyna Manikowska, pan Marek Jóźwiak oraz jego skromna osoba.
Zaprosił również na I Konferencję PAND-y, która odbędzie się w ramach EACD w dniach
20-22.11.2020r.
Głos zabrał Przewodniczący i zachęcił do wypowiedzi, sam mówiąc o potrzebie
działania takiej organizacji.
Głos zabrał pan Marek Jóźwiak wyjaśniając dlaczego powstała PAND-a. Ważnym jest
aby być razem i rozwiązywać problemy bieżące oraz długoterminowe. Aby
wprowadzać to co w świecie jest już od dawna rozwinięte m.in. ICF.
Głos zabrała pani Magda Krawczyk. Poinformowała, że w ramach EACD powstała grupa
zajmująca się wpływem Covid-19 na osoby z niepełnosprawnościami. W ramach tej
grupy powstały różne podgrupy zajmujące się m.in. webinarami, ankietami itp.
Efektem pracy grupy było godzinne wystąpienie w dniu 6.10.2020r. w ramach 24
godzinnej sesji ogólnoświatowej zajmującej się wpływem Pandemii na osoby
z niepełnosprawnościami.
Głos zabrał mecenas - pan Arkadiusz Sawala informując, że zgodnie z Porządkiem
obrad należy jeszcze przegłosować uchwałę w sprawie założeń budżetowych.
Przewodniczący podziękował za przypomnienie.
Przewodniczący poprosił panią Faustynę Manikowską o wyjaśnienie. Pani Faustyna
Manikowska powiedziała, że założenia budżetowe przytoczone wcześniej (chociaż na
tą chwilę dość ogólne), możemy przyjąć uchwałą.
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Głosowanie 9:
Przewodniczący zapytał kto z osób uprawnionych do głosowania jest za przyjęciem
uchwały w sprawie założeń budżetowych na rok 2021 przedstawionych przez panią
skarbnik? 39 osób
Kto przeciw? 0 osób
Kto się wstrzymał? 0 osób
W głosowaniu wzięło udział 39 osób.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta Uchwała:
Uchwała nr 2/2020
Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę w sprawie założeń budżetowych na rok
2021.
Przewodniczący stwierdził, że skoro wszyscy słyszą jakie są wyniki głosowania,
ponieważ podawane są przez pana Adriana Pawlaka, dlatego rolą Komisji Skrutacyjnej
będzie kontrola prawidłowości przeprowadzania głosowań, spisanie protokołu oraz
podpisanie go.
Głosowanie 10:
Przewodniczący zapytał kto z osób uprawnionych do głosowania jest za przyjęciem
uchwały w sprawie przedstawionych głównych kierunków merytorycznej i finansowej
działalności PAND-y? 36 osób
Kto przeciw? 0 osób
Kto się wstrzymał? 1 osoba
W głosowaniu wzięło udział 37 osób.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta Uchwała:
Uchwała nr 3/2020
Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę w sprawie głównych kierunków
merytorycznej i finansowej działalności PAND-y.

8. Przekazanie informacji na temat Konferencji EACD.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu 2 Vice-prezesa PAND-y pana Marka
Jóźwiaka oraz przedstawienie informacji na temat Konferencji EACD.
Pan Marek Jóźwiak przedstawił szczegółowy plan Konferencji PAND-y (w dniach 2022.11.2020r.) oraz EACD 2020. Poinformował, że za część merytoryczną PAND-y
odpowiada pani Katarzyna Świeczkowska. Przekazał również informację, że dla
członków PAND-y obowiązuje preferencyjna opłata zjazdowa na Konferencji.

9. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący zachęcał do zabierania głosu w różnych sprawach związanych
z PAND- ą a Komisję Uchwał i Wniosków poprosił o zapisywanie wszystkich wniosków.
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Pan Radosław Rutkowski zabrał głos i przekazał informację, iż zgodnie z decyzją
Zarządu zwracamy się z prośbą do pana Rafała Boruca o podjęcie działań w zakresie
ukonstytuowania się Rady Rodziców.
Pan Rafał Boruc podziękował za zaufanie i z wielką satysfakcją przyjął na siebie to
zobowiązanie.
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś wnioski.
Głos zabrała pani Beata Depczyńska, która stwierdziła, że Zgodnie ze Statutem musimy
powołać Komisję Etyki, w skład której wejdą 3 osoby oraz zgodnie z decyzją Zarządu
zaproponowała następujące osoby: Panią Beatę Adamczak, panią Małgorzatę Szmurło
oraz pana Marcina Bonikowskiego.
Przewodniczący zapytał czy te osoby są na Zebraniu i czy wyrażają zgodę.
Pani Beata Adamczak wyraziła zgodę.
Pani Małgorzata Szmurło była nieobecna podczas Zebrania i nie zostawiła również
pisemnej zgody na objęcie funkcji. Pomimo prób nie można było również się z nią
połączyć telefonicznie.
Pan Marcin Bonikowski wyraził zgodę pisząc informację na czacie.
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś inne kandydatury?
Pan Marek Jóźwiak zaproponował pana Radosława Rusinka.
Pan Radosław Rusinek wyraził zgodę.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
W trakcie oczekiwania na zgody i połączenie telefonicznie Przewodniczący zapytał obie
Komisje jakich dokonały wyborów.
Uzyskał informację, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:
- Przewodniczący: pani Karolina Mielczarek
- Sekretarz: pani Maria Demby
natomiast Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się następująco:
- Przewodniczący: pani Oliwia Śliwiana
- Sekretarz: pani Magda Łomniak
Głosowanie 11:
Głosowanie odbyło się zbiorczo na wszystkich kandydatów do Komisji Etyki.
Kto z osób uprawnionych do głosowania jest za przyjęciem uchwały w sprawie
powołania Komisji Etyki w zaproponowanym składzie? 32 osoby
Kto przeciw? 0 osób
Kto się wstrzymał? 3 osoby
Nie oddały głosu: 2 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 37 osób.
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Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania została podjęta Uchwała:
Uchwała nr 4/2020
Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę w sprawie powołania Komisji Etyki
w składzie: pani Beata Adamczak, pan Marcin Bonikowski oraz pan Radosław Rusinek.
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś inne wnioski od członków.
Głos zabrała pani Beata Depczyńska zwracając się do obecnych aby osoby które jeszcze
tego nie uczyniły dosłali brakujące podpisane „Deklaracje członkowskie” oraz
„Informację o RODO”.
Głos zabrała pani Anna Nowak i zaapelowała do członków o wpłacanie uchwalonych
dziś składek na konto Stowarzyszenia. W najbliższym czasie będzie podana informacja
o numerze konta, na które należy wpłacać składki. Ponadto poinformowała, że działa
strona PAND-y na FB i podała namiary.
Głos zabrała pani Olga Wolińska pytając czy przesłane skany „Deklaracji” i „Informacji
o RODO” wystarczą, a czy trzeba wysłać wersje papierowe pocztą. Odpowiedziała jej
pani Beata Depczyńska, że na ten moment wystarczą przesłane skany.
Pani Olga Wolińska zapytała również czy do PAND-y mogą zgłaszać się inne osoby?
Pani Beata Depczyńska odpowiedziała jej, że PAND-a jest organizacją otwartą i dlatego
można i należy ją polecać innym osobom zainteresowanym tematem
niepełnosprawności dziecięcej.
Nikt więcej nie zabrał głosu.

10. Zamknięcie zebrania.
Przewodniczący zapytał mecenasa – pana Arkadiusza Sawalę czy podczas Walnego
Zebrania Członków zostały dopełnione wszystkie formalności?
Pan mecenas Arkadiusz Sawala powiedział, że pod względem technicznym
i merytorycznym dopełnione zostały wszystkie wymogi formalne.
Przewodniczący podziękował wszystkim za obecność, życzył wszystkim zdrowia
i zamknął Walne Zebranie Członków.
Pani Anna Nowak w imieniu Zarządu podziękowała Przewodniczącemu za prowadzenie
Walnego Zebrania Członków oraz podziękowała wszystkim za udział.

Załączniki:
1. Porządek obrad
2. Regulamin obrad
3. Protokół Komisji Skrutacyjnej
4. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
5. Lista obecności
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Uchwały:
Uchwała nr 1/2020
Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę w sprawie wysokości rocznej składki
członkowskiej. Dla członków jest to kwota 150,00 zł, natomiast dla rodziców kwota
80,00 zł.

Uchwała nr 2/2020
Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę w sprawie założeń budżetowych na rok 2021.

Uchwała nr 3/2020
Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę w sprawie głównych kierunków merytorycznej
i finansowej działalności PAND-y.

Uchwała nr 4/2020
Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę w sprawie powołania Komisji Etyki w składzie:
pani Beata Adamczak, pan Marcin Bonikowski oraz pan Radosław Rusinek.

Wnioski:
brak

…………………………………………………

…………………………………………

/Przewodniczący/

/Protokolant/
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