
 Walne Zgromadzenie Członków 

Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders 

 

Warszawa 24.11.2019r. 

 

 

P O R Z Ą D E K    O B R A D 

 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego, 

3. Wybór Sekretarza posiedzenia. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej posiedzenia. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Zmiany w Statucie PSCh dot.: 

 

- uregulowania sposobu powoływania i odwoływania, statusu, nazw i uprawnień   

   jednostek terenowych PSCh i możliwości posiadania przez nie osobowości prawnej,    

   zgodnie z art. 10a ust.1 Ustawy  

 

- dopasowanie postanowień statutu dotyczących funkcjonowania oddziałów  

  wojewódzkich do postanowień art. 10a Ustawy o „stowarzyszeniach …” 

 

- zakazu zasiadania we władzach stowarzyszenia osób posiadające członkostwo w  

   innych organizacjach /konkurencyjnych/ zajmujących się cheerleadingiem.  

 

- wprowadzenie zapisu, w przypadku gdy liczba członków stowarzyszenia przekroczy  

  500 osób, mówiącego o tym, że Walne Zgromadzenie Członków PSCh staje się  

  Walnym Zgromadzeniem Delegatów PSCh w proporcji 1/10. (Sposób wyboru  

  delegatów określa regulamin uchwalony przez ZG PSCh. Mandat delegatów trwa do  

  zakończenia przedmiotowego WZD PSCh). 

 

- sprawy dotyczące delegatów na WZD PSCh. 

 
- wskazanie w Statucie, iż działalność statutowa PSCh finansowana będzie ze środków   

   stowarzyszenia.  

 

- wprowadzenie zapisu o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i sposobie  

  podjęcia decyzji dotyczącej rozpoczęcia i przedmiotu działalności. 

 

- wprowadzenie zapisu dotyczącego sposobu pełnienia funkcji przez Zarząd Główny. 

 

- doprecyzowanie formy w jakiej Zarząd Główny wydaje decyzje dotyczące członków. 

 

- określenie liczby członków Zarządu Głównego oraz dopasowanie kompetencji do  

  wprowadzanych zmian. 

 

- doprecyzowanie sposobu odwołania członków Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej. 

 

- doprecyzowanie liczby, sposobu ukonstytuowania się, sposobu zwołania WZC przez Komisję  

  Rewizyjną i Komisję Etyki. 

 

- wprowadzenie zapisów dotyczących członków małoletnich. 

 

- określenie zapisów dotyczących członków honorowych i wspierających. 



 

- doprecyzowanie sposobu podejmowania uchwał przez władze stowarzyszenia – dopasowanie     

  § 18 i § 20 ust.5 Statutu 

 

- określenie częstotliwości posiedzeń. 

 

- wykreślenie zapisu dotyczącego przekazania możliwości podejmowania uchwał przez Zarząd  

  Główny we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz. 

 

- wykreślenia dotychczasowego brzmienia § 27 ust 1. i wprowadzenia nowego brzmienia, o  

  następującej treści: „Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn,  

  spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia  

  oraz z ofiarności publicznej”. 

 

7. Zmiany w Przepisach Turniejowych PSCh. 

- Aktualizacja zmian wynikających z przepisów ECU i ICU. 

- Doprecyzowanie przepisów w zakresie dywizji Pom Dance. 

- Poprawki edycyjne w zakresie Cheer Levels. 

               

8. Sprawy członkowskie /licencje sędziowskie, składki członkowskie/  

- opłaty i terminy ich dokonywania (składki, licencje i kary). 

      

9. Sprawy dotyczące współpracy z Polskim Związkiem Sportowym Cheerleadingu. 

 

10. Przerwa 

 

11. Sprawy związane z działalnością Zarządu Głównego PSCh 

 - Sprawozdanie - Prezes PSCh,     

 - Sprawozdanie finansowe  - Skarbnik PSCh 

  - Sprawozdanie Komisji ds. Szkoleń – Wice prezes PSCh, 

   - Sprawozdanie Komisji ds. Sędziów – Prezes PSCh, 

 - Sprawozdanie Komisji ds. Kontaktów z zagranicą – Wice prezes PSCh,  

   - Sprawozdanie Komisji Etyki PSCh – przedstawiciel Komisji Etyki 

   - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PSCh – przedstawiciel Komisji Rewizyjnej 

 

12. Sprawozdanie organizatora XXII Mistrzostw Polski Cheerleaders PSCh – Kielce 2019 

 

13. Kalendarz zawodów na rok 2020.      

14. Grand Prix Polski Cheerleaders 2020.     

15. Kalendarz warsztatów szkoleniowych na rok 2020.    

16. Informacja o stanie przygotowań do XXIII Mistrzostw Polski Cheerleaders  

PSCh 2020. 

17. Sprawy różne 

18. Zamknięcie obrad 


