
Szanowni Państwo, 

zgodnie z ustaleniami poczynionymi i rozpowszechnionymi już w czasie konferencji  

w Dusznikach-Zdroju (luty 2019) zapraszamy Państwa na walne zgromadzenie członków 

Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu w dniu 22 września br. o godz. 12.15  

w gmachu Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Wczesne powiadomienie 

Państwa wiąże się z faktem, iż w ramach walnego zgromadzenia zaplanowano uchwalenie 

nowego statutu Stowarzyszenia – dotychczasowy statut, funkcjonujący od początków istnienia 

Stowarzyszenia, jest już na obecną chwilę oraz warunki prawne anachroniczny. Ze względu  

na sytuację, iż wymóg uchwalenie statutu/zmian w statucie wymaga obecności pełnej obsady 

członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia składa na ręce Państwa serdeczną prośbę o: 

 ·  jak najszybsze potwierdzenie swojej obecności, względnie nieobecności  

        na walnym zebraniu członków PSPŚ 

 ·  zapoznanie się z planowanym, nowym kształtem statutu, dostępnym w załączniku   

        oraz udostępnionym na stronie www.psps.com.pl  – i wniesienie swoich  

        ewentualnych uwag do dnia 11 sierpnia br. 

 ·  w przypadku niemożności pojawienia się na zebraniu, podpisanie pełnomocnictwa  

         udziału w głosowaniu na rzecz członka Stowarzyszenia deklarującego swój udział  

         w zebraniu (wzór do druku, uzupełnienia i podpisu znajduje się w załączniku).  

 

Podpisane pełnomocnictwo  prosilibyśmy odesłać na adres upoważnionych członków Zarządu 

(podany poniżej) drogą pocztową, możliwe jest też osobiste przekazanie podpisanego 

upoważnienia członkowi Stowarzyszenia uczestniczącemu w zebraniu 

 ·   podpisanie  klauzuli RODO (jak w załączniku) i wysłanie razem  

         z pełnomocnictwem 

 ·   istnieje także możliwość czasowej rezygnacji z członkowska w PSPŚ  

(jasno zadeklarowanej!), polegającej np. na czasowym nieopłaceniu składek – jedynie  

w celu uniknięcia konieczności uczestnictwa w zebraniu; okoliczność ta umożliwi tymczasowe 

zmniejszenie liczebności quorum Stowarzyszenia; po terminie zebrania członkostwo  

Państwa może zostać (na Państwa prośbę i po opłaceniu składek) przywrócone. 

 

Z przyczyn niezależnych, uprzejmie prosimy o deklarację 

 ·  uczestnictwa w zebraniu 

lub 

 ·  zgody na udzielenie pełnomocnictwa do głosowania innemu członkowi PSPŚ (osoba   

        upoważniona musi być faktycznym uczestnikiem walnego zebrania członków) 

lub 

 ·   deklarację czasowej rezygnacji z członkostwa do dnia 11 sierpnia bieżącego roku        

  

Potwierdzenia uczestnictwa można zadeklarować na skrzynkę kontaktową PSPŚ 

(psps@interia.eu) lub przesyłać na adresy mailowe/deklarować telefonicznie u: 

 ·   Moniki Kolasy-Hladikovej, viceprezesa PSPŚ 

hladikovamo@poczta.fm     tel. 609 520 538 

 ·   Olgi Ksenicz, sekretarza PSPŚ 

catallina@tlen.pl     tel. 608 636 718 
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