
W dniu 06 04 2017 Zarząd PSA przyjął następujące dokumenty 
1.  Statut 
2.       CPD 
3.       Regulamin wyborów 

 

Opis głównych zmian. 
 

Statut: 

1.       Rodzaje członkostwa – bez zmian w stosunku do obowiązującej wersji. Ale Członkowe: 
Aspiranci, Stowarzyszeni, Rzeczywiści, mogą nabyć „status” : „Zawieszony”, „Niewykonujący 
Zawodu”. Czyli status ten to nie są nowe rodzaje członkostwa, tylko inne statusy dla 
obecnych rodzajów członkostwa. Takie podejście jest bardziej przejrzyste, prostsze. Ale ma to 
konsekwencje w wielu zapisach w Statucie. 

2.       Członkowie o statusie „Zawieszony” nie mają ani biernego ani czynnego prawa wyborczego. 
3.       Członkowie o statusie „Niewykonujący Zawodu” mają bierne i czynne prawo wyborcze, 

zgodne z rodzajem członkostwa. 
4.       Czynne prawo wyborcze mają członkowie Rzeczywiści i Stowarzyszeni (tak jak obecnie) 
5.       Bierne prawo wyborcze mają członkowie Rzeczywiści (inaczej niż obecnie!) – Uzasadnienie: 

władze określają CPD, kryteria przyjmowanie , itd. Członkowie Stowarzyszeni nie spełniają 
tych kryteriów.  

6.       CPD dotyczy tylko Członków Rzeczywistych 
7.       Brak wypełnienia kryteriów CPD – degradacja Członka Rzeczywistego na Stowarzyszonego 
8.       Niewykonujący Zawodu – 50% składki odpowiedniej dla rodzaju członkostwa. Nie musi 

wypełniać CPD – ale mimo to, jeżeli jest członkiem Rzeczywistym, dalej będzie, ma więc 
bierne prawo wyborcze (!). Czyli we władzach PSA może być np. osoba na emeryturze, bo ma 
duże doświadczenie. 

9.       Komisja Dyscyplinarna – mamy kilka zapisów w Statucie. Teraz mamy Regulamin Komisji 
Dyscyplinarnej, gdzie jest napisane , że Walne wybiera 7 członków komisji. Wprowadzono  
zapis w Statucie , że Komisja Dyscyplinarna składa się z 5-7 osób. (lepiej niż sztywno 7 osób, 
bo jeżeli 1 członek nie będzie mógł uczestniczyć w pracach, to sparaliżowałoby to całą 
Komisję). Potem trzeba byłoby zmodyfikować Regulamin Komisji. 

10.   Redakcyjne: poprzesuwane zostały różne fragmenty tekstu w inne miejsca, by całość była 
bardziej logiczna i czytelniejsza. Oczywiście zmieniła się numeracja. 

 

CPD: 

1.       Zmieniono kilka zapisów – rozszerzono katalog aktywności z kategorii pierwszej. W 
kategorii drugiej zostały tylko miej istotne dla ZAWODU aktywności 
 
 

Regulamin Wyborów: 
1.       W Statucie jest mowa, że Walne przeprowadza wybory na podstawie przyjętego przez 

siebie Regulaminu. Nie przypominamy sobie , by taki Regulamin był kiedyś przyjęty. 
Zatem przedstawiamy  propozycję takiego Regulaminu.  

2.       Propozycja ordynacji wyborczej odzwierciedla w zasadzie to co zawsze było, kilka 
uszczegółowień doprecyzowano. 

3.       W latach poprzednich na kartach do głosowania były np. rubryki „ZA” , „Przeciw”. Ale w 
praktyce nigdy nie stosowano ordynacji z głosami „PRZECIW” czyli ujemnymi. Można by 
sobie wyobrazić takie głosowanie, ale po co komplikować. Proponujemy prosty system: 
tylko głosy „ZA”. – Szczegóły w Regulaminie. 

 


