
Białystok, dnia 12 stycznia 2017 r. 

 

ZAPROSZENIE 

Szanowni Członkowie PTOP, 

od kilku lat trwa dyskusja nad zmianami Statutu Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. 

Opracowaliśmy nową propozycję zmian do Statutu PTOP. Zmiany te mają na celu jego 

uporządkowanie, doprecyzowanie zapisów niejednoznacznych oraz wprowadzenie zapisów 

odpowiadających aktualnej sytuacji, potrzebom i poziomowi rozwoju Stowarzyszenia  

Podczas tego Walnego chcielibyśmy również zaproponować uregulowanie sytuacji prawnej związanej 

z poprzednimi głosowaniami nad Statutem. Sąd rejestrowy w Białymstoku oddalił nasz wniosek o 

wpis tych zmian do rejestru KRS m.in. z uwagi na następującą wątpliwość prawną. Zgodnie z par. 66 

Statutu, uchwała o zmianie statutu bez względu na kworum powinna być podjęta w drugim terminie 

„tego samego dnia”. Natomiast Walne Zgromadzenia Członków rozpoczęte dnia 26 września 2015 r. 

wyznaczyło drugi termin na ten sam dzień, następnie zarządziło przerwę, aby zebrać się ponownie 24 

października 2015 r. Zarządzenie przerwy w obradach WZC w drodze uchwały należy uznać za 

prawidłowe oraz sam fakt przerwy nie powinien wpływać negatywnie na ważność uchwał, przy czym 

uchwały podjęte w dniu 24 października 2015 r. odnośnie zmiany statutu nie odbyły się tego samego 

dnia, stąd mając na uwadze treść par. 66 Statutu mogą być obarczone wadliwością prawną. Mając na 

uwadze powyższe i niepewność wobec tego czy zmiany statutu głosowane w dniu 24 października 

2015 r. są obowiązujące czy nie, Zarząd PTOP rekomenduje ich uchylenie oraz poddanie pod 

głosowanie zmian Statutu ponownie. 

Jednocześnie wskazujemy, że obowiązek podejmowania uchwał w drugim terminie „tego samego 

dnia”, nie dotyczy innych uchwał niż dotyczących zmian statutu, stąd ważność uchwał 

podejmowanych 26 września 2015 r. oraz 24 października 2015 r. nie powinna budzić zastrzeżeń. 

Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków chcemy również zaproponować pod głosowanie 

Regulamin prowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków. Zebrania skupiają coraz więcej członków, 

więc taki regulamin uporządkowałby nasze przyszłe obrady.  

Zapraszamy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie się w 

dniu 11 lutego 2017 roku o godz. 10.00 w budynku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  w 

Białymstoku, przy ul. Ciepłej 40, w tzw. Auli Kameralnej (sala nr 305, III piętro, budynek E, wejście od 

ulicy Jagienki przy restauracji).  

Prosimy o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość. Członkowie mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie.  



Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 

1. Uchwała Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków  

2. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków  

3. Projekt zmian w Statucie, jako tekst ujawniający zmiany względem obowiązującego Statutu 

PTOP (w formie śledź zmiany), wraz z uzasadnieniem w komentarzach 

4. Projekt Regulaminu prowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków  

Jeżeli zapisałeś/aś się do PTOP a nie otrzymałeś/aś pocztą pakietu informującego o Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Członków, najprawdopodobniej nie opłaciłaś/eś składki członkowskiej w ciągu 

ostatnich 15 miesięcy lub nie podałaś/eś adresu do korespondencji w deklaracji członkowskiej. 

Przypominamy o opłaceniu zaległej składki członkowskiej i aktualizacji danych. 

 

 

Z pozdrowieniami 

Jarosław Chyra 

Prezes Zarządu PTOP 


