
§ 3, pkt. 5 w dotychczasowym brzmieniu: 

§ 3 

5. Studenci i uczniowie szkół średnich zainteresowani problematyką rolnictwa i agrobiznesu. 

W charakterze członków wspierających mogą występować osoby i organizacje wspierające 

realizację celów Stowarzyszenia. 

W zdaniu po słowach: „celów Stowarzyszenia” dopisać zdanie: „przy czym osoby prawne 

mogą być wyłącznie wspierającymi członkami Stowarzyszenia”. 

Nowe brzmienie § 3, pkt. 5  

§ 3 

5. Studenci i uczniowie szkół średnich zainteresowani problematyką rolnictwa i 

agrobiznesu. 

W charakterze członków wspierających mogą występować osoby i organizacje 

wspierające realizację celów Stowarzyszenia, przy czym osoby prawne mogą być 

wyłącznie wspierającymi członkami Stowarzyszenia. 

  

§ 5 w dotychczasowym brzmieniu: 

§ 5 

Organami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia; 

2.  Zarząd; 

3. Komisja Rewizyjna. 

Funkcje w organach Stowarzyszenia pełnione są honorowo. 

Usunąć ostatnie zdanie: „Funkcje w organach Stowarzyszenia pełnione są honorowo.” 

Dodać zapis w brzmieniu następującym: „ Z tytułu sprawowania  funkcji w organach 

Stowarzyszenia nie przewiduje się możliwości otrzymywania wynagrodzenia”. 

Nowe brzmienie § 5  

§ 5 

Organami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 

2.  Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna 

Z tytułu sprawowania  funkcji w organach Stowarzyszenia nie przewiduje się 

możliwości otrzymywania wynagrodzenia. 

 



§ 6, pkt. 1 w dotychczasowym brzmieniu: 

§ 6 

1. W skład Zarządu wchodzą: prezes, dwaj wiceprezesi, sekretarz generalny oraz trzej 

członkowie. 

Proponuje się zmienić następująco: „W skład Zarządu wchodzą: prezes, dwaj wiceprezesi, 

sekretarz generalny, skarbnik oraz trzej członkowie Zarządu.” 

Nowe brzmienie § 6, pkt. 1  

1. W skład Zarządu wchodzą: prezes, dwaj wiceprezesi, sekretarz generalny, skarbnik 

oraz dwóch  członków Zarządu. 

 

§ 6, pkt. 2 w dotychczasowym brzmieniu: 

§ 6 

2. Zarząd, z wyjątkiem skarbnika, jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków 

Stowarzyszenia na okres 2 lat. Do zarządu wchodzą wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. 

Sekretarz może pełnić swą funkcje wielokrotnie. Skarbnik jest powoływany przez Zarząd. 

Proponuje się usunąć słowa: „z wyjątkiem skarbnika”, „Skarbnik jest powoływany przez 

Zarząd” oraz po słowie Sekretarz  dopisać „ i skarbnik”. 

Nowe brzmienie § 6, pkt. 2  

§ 6 

2. Zarząd, jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na 

okres 2 lat. Do zarządu wchodzą wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Sekretarz i 

skarbnik mogą pełnić swą funkcję wielokrotnie. 

 

§ 6, pkt. 3 w dotychczasowym brzmieniu: 

§ 6 

3. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie we wszelkich sprawach urzędowych, łącznie z 

sądowymi. Dwaj jego członkowie są upoważnieni do składania podpisów w imieniu 

Stowarzyszenia. 

Proponuje się w drugim zdaniu usunąć słowa: „składania podpisów” i zastąpić je 

następującymi: „do zaciągania zobowiązań majątkowych”. 

Nowe brzmienie § 6, pkt. 3  

3. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie we wszelkich sprawach urzędowych, łącznie z 

sądowymi. Dwaj jego członkowie są upoważnieni do zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu Stowarzyszenia. 



§ 6, pkt. 5 w dotychczasowym brzmieniu: 

§ 6 

5. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi prezes. Podejmowanie decyzji wymaga obecności 

co najmniej trzech członków Zarządu. Każdy członek Zarządu dysponuje jednym głosem. W 

sprawach spornych rozstrzyga zwykła większość głosów. Przy wyrównanej liczbie głosów 

decyduje głos prezesa. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, które podpisuje prezes i 

wyznaczony przez niego protokolant. Zebrania Zarządu zwoływane są w zależności od 

potrzeb. 

Proponuje się w drugim zdaniu zamiast słowa „trzech” wpisać „czterech”. Po drugim zdaniu 

dodaje się kolejne w brzmieniu: „Uchwały Zarządu podejmuje się zwykła większością 

głosów.” 

Nowe brzmienie § 6, pkt. 5  

5. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi prezes. Podejmowanie decyzji wymaga 

obecności co najmniej czterech członków Zarządu. Uchwały Zarządu podejmuje się 

zwykłą większością głosów. Każdy członek Zarządu dysponuje jednym głosem. W 

sprawach spornych rozstrzyga zwykła większość głosów. Przy wyrównanej liczbie 

głosów decyduje głos prezesa. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, które 

podpisuje prezes i wyznaczony przez niego protokolant. Zebrania Zarządu zwoływane 

są w zależności od potrzeb. 

 

§ 8, w dotychczasowym brzmieniu: 

§ 8 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i dwóch członków. Komisja 

Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na okres 

dwóch lat. Po upływie kadencji Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu 

Zgromadzeniu ze swej działalności. Zadaniem Komisji jest kontrola działalności Zarządu. 

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Komisja Rewizyjna składa ocenę merytoryczną i 

finansową działalności Zarządu i w zależności od oceny stawia wniosek o udzielenie lub 

nieudzielenie absolutorium. 

Proponuje się dokonać następujących zmian w § 8: dotychczasowy § 8 staje się punktem 1. 

Dopisuje się jako drugie zdanie w tym punkcie o treści: „Komisja Rewizyjna wskazuje 

przewodniczącego spośród swoich członków”.  Dodaje kolejne dwa  punkty do § 8 o 

następującej treści: 



2. W wypadku zaistnienia wakatów na stanowiskach w Komisji Rewizyjnej z powodu 

rezygnacji, śmierci, niemożności wypełniania obowiązków i innych przyczyn, Zarząd 

nominuje czasowo na to stanowisko osobę spośród członków Stowarzyszenia, która pełnić 

będzie tę funkcję do czasu przeprowadzenia wyborów. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków Komisji. Przy wyrównanej liczbie głosów decyduje głos 

przewodniczącego Komisji. 

Nowe brzmienie § 8  

§ 8 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i dwóch członków. Komisja 

Rewizyjna wskazuje przewodniczącego spośród swoich członków. Komisja Rewizyjna 

jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na okres dwóch 

lat. Po upływie kadencji Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu 

Zgromadzeniu ze swej działalności. Zadaniem Komisji jest kontrola działalności 

Zarządu. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Komisja Rewizyjna składa ocenę 

merytoryczną i finansową działalności Zarządu i w zależności od oceny stawia wniosek o 

udzielenie lub nieudzielenie absolutorium. 

2. W wypadku zaistnienia wakatów na stanowiskach w Komisji Rewizyjnej z powodu 

rezygnacji, śmierci, niemożności wypełniania obowiązków i innych przyczyn, Zarząd 

nominuje czasowo na to stanowisko osobę spośród członków Stowarzyszenia, która 

pełnić będzie tę funkcję do czasu przeprowadzenia wyborów. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków Komisji. Przy wyrównanej liczbie głosów decyduje głos 

przewodniczącego Komisji. 

 


