
UCHWAŁA ZARZĄDU 
"STOWARZYSZENIA EHLERS-DANLOS POLSKA" 

nr 1/2021 
z dnia 20 sierpnia 2021 r. 

w sprawie 
zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

   
§ 1 

Działając na podstawie zapisów § 18 i innych Statutu Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia "STOWARZYSZENIE EHLERS-DANLOS POLSKA", 
które odbędzie się w dniu 07 września 2021 r. (wtorek) o godzinie 15:00 w siedzibie 
Stowarzyszenia w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej nr 93/3.   

  
§ 2 

Mając na uwadze, iż członkami Stowarzyszenia są przede wszystkim osoby zmagające się                           
z Zespołem Ehlersa-Danlosa, a także mając na uwadze trwającą pandemię koronawirusa, 
Zarząd wskazuje, iż zgodnie z zapisami Statutu (§ 17 ust. 4) dopuszcza się udział w Walnym 
Zebraniu Członków z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności 
poprzez głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.    

    
§ 3 

1. Zobowiązuje się Prezesa Zarządu do przesłania członkom Stowarzyszenia w terminie do 
dnia 03 września 2021 r. wiadomości e-mail, zawierającej projekt protokołu Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia wraz z uchwałami, sprawozdanie z działalności 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2020 r. do 
31.12.2020 r., sprawozdania finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

2. Członkowie Stowarzyszenia, którzy nie mogą uczestniczyć w Zebraniu w dniu 07 września 
2021 r. proszeni są najpóźniej do dnia 07 września 2021 r. do godziny 15:00, przesłać  
odpowiedź na wiadomość Prezesa Zarządu, o której mowa w ust. 1 powyżej i wskazać,                      
w odniesieniu do każdej z uchwał – czy członek głosuje „za” daną uchwałą, „przeciw” 
uchwale, czy „wstrzymuje się od głosu”. W przypadku gdy dany członek głosuje „za” 
podjęciem wszystkich uchwał i nie ma żadnych uwag do protokołu Zebrania i przesłanych 
dokumentów, dopuszcza się formułę w odpowiedzi na w/w wiadomość Prezesa Zarządu: 
„Głosuję za wszystkimi uchwałami zawartymi w protokole Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia "STOWARZYSZENIE EHLERS-DANLOS POLSKA" z dnia 07 września 
2021 r., nie zgłaszam żadnych uwag do przesłanych mi dokumentów tj. protokołu Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia wraz z uchwałami, sprawozdania z działalności 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., 
Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2020 r. do 
31.12.2020 r., sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”  

§ 4 
Zarząd przesyła proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
zwołanego na dzień 07 września 2021 r.: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania. 
3. Ustalenie porządku obrad. 



4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Stowarzyszenie 
Ehlers – Danlos Polska” za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Ehlers – 
Danlos Polska” za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej „Stowarzyszenie 
Ehlers – Danlos Polska” za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania      
z działalności Zarządu oraz sprawozdania z Komisji Rewizyjnej, przeznaczenia zysku 
z roku 2020.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 
Stowarzyszenia oraz członkom Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia 2020 r. do 
31 grudnia 2020 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania godności członka honorowego Stowarzyszenia, 
dla osób zasłużonych dla Stowarzyszenia.   

10. Wolne wnioski. 
11. Zakończenie obrad. 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 


