
Załącznik Nr 2 do Protokołu Walnego Zgromadzenia SPSW 14 marca 2009 

Uchwała nr 1 II Walnego Zgromadzenia SPSW z dnia 14 marca 2009 r. w sprawie zmiany § 15 
Statutu dotyczącego Senatu SPSW 

Paragraf 15 Konstytucji SPSW przyjmuje następujące brzmienie: 

1. Senat tworzą Członkowie Założyciele. Ponadto do Senatu wchodzi z urzędu każdy Marszałek po 
zakończeniu pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu. Członek Senatu zwany jest senatorem. 

2. Senat może powołać nowych członków mocą uchwały podjętej większością 3/4 głosów 
obecnych w obecności 1/4 członków Senatu. 

3. Senatowi przewodniczy Kolegium składające się z Kanclerza i 2 wiceprzewodniczących, 
wybieranych na okres 3 lat większością 3/4 głosów obecnych, w obecności 1/4 członków Senatu. 

4. Senat czuwa nad zgodnością prac Zarządu z celami Stowarzyszenia i jest uprawniony do 
składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu o odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych 
członków. 

5. Senat ma prawo weta wobec decyzji Zarządu. Weto Senat podejmuje jednogłośnie w obecności 
1/4 + 1 wszystkich członków Senatu na posiedzeniu zwołanym w tej sprawie. 

6. Procedura weta wygląda następująco: 

a) Zarząd podejmuje decyzje i w ciągu 14 dni informuje o niej Senat (Kanclerza); 

b) Kanclerz albo informuje Zarząd o braku sprzeciwu, albo informuje Zarząd o wątpliwościach i w 
ciągu 14 dni zwołuje zebranie Senatu celem uzgodnienia stanowiska; 

c) jeśli Senat zdecyduje o zawetowaniu decyzji Zarządu, w ciągu 14 dni informuje o tym Zarząd; 

d) Zarząd i Senat wypracowują akceptowalne dla obu stron rozwiązanie; 

e) jeśli takowe nie może być znalezione, Zarząd może odwołać się do Walnego Zgromadzenia, 
które zadecyduje wiążąco w tej sprawie. 

7. Procedura weta nie ma wpływu na sposób reprezentacji Stowarzyszenia. Czynność prawna 
dokonana przy sprzeciwie Senatu lub Walnego Zgromadzenia jest ważna, jednakże nie wyklucza to 
odpowiedzialności członków Zarządu wobec Stowarzyszenia z tytułu naruszenia Konstytucji. 

8. Zebrania Senatu mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne zebrania Senatu odbywają się 
raz na rok, w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (sprawozdawczego lub sprawozdawczo-
wyborczego). Nadzwyczajne Zebrania Senatu odbywają się w dowolnym dniu. Zebrania 
Nadzwyczajne są możliwe przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

9. Zebrania Senatu zwołuje Kanclerz. W zastępstwie Kanclerza Zebranie Senatu może być zwołane 
przez dwóch wiceprzewodniczących,. Zebrania Senatu zwołuje się w każdy sposób umożliwiający 
zawiadomienie członków Senatu co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem Zebrania. W 
zawiadomieniu o Zebraniu należy podać porządek obrad Zebrania. Zebranie jest ważne jeżeli  
wszyscy członkowie Senatu zostali prawidłowo zawiadomieni o jego terminie. 

10. Wszelkie głosowania w sprawach personalnych są tajne. Przeprowadza je Komisja Rewizyjna. 
Warunkiem głosowania nad kandydaturą jest zgoda kandydata na funkcję będącą przedmiotem 
głosowania. 

11. Z Zebrań Senatu sporządza się protokół, który zawiera co najmniej rodzaj Zebrania, datę, czas i  
miejsce jego odbycia, oświadczenie o prawidłowości jego zwołania, a także treść uchwał, wyniki 
ich głosowania oraz listę obecności członków Senatu na Zebraniu. Protokół podpisuje co najmniej 
przewodniczący Zebrania i Protokolant. 



12. Członkowie Senatu nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia. 

13. W przypadku powołania Senatora do Zarządu Stowarzyszenia, jego członkowstwo w Senacie 
ulega zawieszeniu przez czas pełnienia funkcji członka Zarządu. 


