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Treść proponowanych przez Zarząd uchwał 

głosowanych na Walnym Zgromadzeniu Członków 

ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych 

dnia 20 maja 2021r 

 

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków 

Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 20 maja 2021r, w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020r. 

 

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z 

siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia 

i sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020r., popartego 

pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej, postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdania. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków 

Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 20 maja 2021r. w sprawie sposobu pokrycia 

straty roku obrotowego 2020. 

 
Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z 

siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 30.878,45 (słownie: trzydzieści 

tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 45/100 gr) stanowiącą nadwyżkę kosztów 

nad przychodami roku obrotowego 2020 z zysków lat następnych.  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków 

Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 20 maja 2021r, w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020. 

 

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z 

siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Pani Marcie Kępie z 

wykonania przez nią obowiązków w roku 2020. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków 

Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 20 maja 2021r, w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) z wykonania przez niego 

obowiązków w roku 2020. 

 
Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z 

siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu (Wiceprezesowi Zarządu) – 

Błażejowi Wajszczukowi  z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków 

Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 20 maja 2021r, w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Członka Zarządu (Sekretarza) z wykonania przez niego obowiązków 

w roku 2020. 

 
Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z 

siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu (Sekretarzowi) – Panu 

Tomaszowi Wołoszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków 

Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 20 maja 2021r, w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Członka Zarządu (Skarbnika) z wykonania przez niego obowiązków w 

roku 2020. 

 

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z 

siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu (Skarbnikowi) – Panu 

Wojciechowi Szajnarowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków 

Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 20 maja 2021r, w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. 

 

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z 

siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Wojciechowi 

Galińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków 

Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 20 maja 2021r., w sprawie powołania Prezesa 

Zarządu Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji dotychczasowego. 

 

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z 

siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu kandydatur na Prezesa Zarządu i przyjęciu deklaracji 

kandydatów co do objęcia funkcji, postanawia w głosowaniu tajnym powołać 

__________________________________________ jako Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. 

 

 

Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków 

Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 20 maja 2021r., w sprawie powołania Zarządu 

Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji dotychczasowego. 

 

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z 

siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu kandydatur na członków Zarządu i przyjęciu 

deklaracji kandydatów, co do objęcia funkcji postanawia w głosowaniu tajnym powołać 

następujący nowy skład Zarządu: 

1. …………………………; 

2. …………………………; 

3. …………………………; 

4. …………………………; 

5. …………………………; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków 

Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 20 maja 2021r., w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji dotychczasowej. 

 

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z 

siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej 

postanawia w głosowaniu tajnym powołać następujący nowy skład Komisji Rewizyjnej: 

1. Przewodniczący - ……………………… 

2. Zastępca Przewodniczącego - ……………………… 

3. Sekretarz - ……………………… 

4. Członek - ………………………. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków 

Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 20 maja 2021r., w sprawie powołania Doradcy 

Zarządu Stowarzyszenia w postaci Komisji Profesjonalizmu. 

 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ACI Polska Stowarzyszenie Rynków 

Finansowych z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu kandydatur na Członków Komisji 

Profesjonalizmu postanawia w głosowaniu tajnym powołać Doradcę Zarządu w postaci 

Komisji Profesjonalizmu o następującym składzie: 

1. Przewodniczący - ………………………………….. 

2. Członek Komisji - …………………………………… 

3. Członek Komisji - …………………………………… 

4. Członek Komisji - …………………………………... 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków 

Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 20 maja 2021, w sprawie Członkostwa 

Honorowego dla Pana Piotra Epszteina. 

 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ACI Polska Stowarzyszenie Rynków 

Finansowych z siedzibą w Warszawie nadaje Panu Piotrowi Epszteinowi Członkostwo 

Honorowe. 

 

 

Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków 

Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 20 maja 2021r., w sprawie wyrażenia zgody na 

dodatkowe wynagradzanie członków ACI Polska, którzy będą promować Stowarzyszenie w 

taki sposób, że w imieniu Stowarzyszenia będą publikować artykuły prasowe dotyczące 

żywotnych dla naszej wspólnoty kwestii. 

 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ACI Polska Stowarzyszenie Rynków 

Finansowych z siedzibą w Warszawie, wyraża zgodę wynagradzanie członków, którzy będą 

promować Stowarzyszenie w taki sposób, że w imieniu Stowarzyszenia będą publikować 

artykuły prasowe dotyczące żywotnych dla naszej wspólnoty kwestii. Wynagrodzenie na 

zasadach ustalonych w oparciu o uzasadnienie uchwały. 

 

Uzasadnienie: 

Zarząd ACI stoi na stanowisku, że konieczna jest dodatkowa promocja naszego 

Stowarzyszenia na szerszym forum. Uważamy, że najbardziej właściwą jest promocja 

opierająca się o wiedzę i profesjonalne opinie członków Stowarzyszenia wyrażane w 

sprawach najbardziej ważkich dla naszych członków w mediach tradycyjnych oraz 

społecznościowych. Naszym zdaniem w obecnym czasie niezwykle istotne jest, aby 

komunikacja skierowana do całego środowiska była profesjonalna, rzetelna i odnosiła się do 

najbardziej aktualnych tematów. Zarząd Stowarzyszenia zdaje sobie sprawę, że 

przygotowanie wysokiej klasy materiałów prasowych wymaga rozszerzonej analizy oraz 

czasu na przygotowanie rzetelnej wypowiedzi. Biorąc pod uwagę, że wielu z naszych 

członków jest bardzo zaangażowanych w działalność instytucji, w których pracują oraz czas 

poświęcony na działalność na rzecz Stowarzyszenia należy dodatkowo docenić. W naszej 

ocenie wynagrodzenie będzie zachęcało do promocji Stowarzyszenia oraz sprzyjało 

powstawaniu profesjonalnych i dobrze przygotowanych treści. 
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Warunki brzegowe projektu są następujące: 

1. Członek Zarządu lub Członkowie Stowarzyszenia zgłaszają temat, w którym 

Stowarzyszenie powinno zabrać głos. 

2. Po akceptacji Zarządu zamówienie na tekst zostaje przekazane Członkom wraz z 

głównymi elementami, które powinny się znaleźć w treści artykułu. 

3. Stworzony artykuł podlega ocenie Komisji ds. Profesjonalizmu. 

4. Zarówno autor jak i recenzenci z Komisji otrzymują wynagrodzenie zgodne z 

aktualnym cennikiem tekstów ekonomicznych.  

5. Artykuł jest publikowany na stronie ACI oraz jest promowany w mediach 

społecznościowych.  

 

Szczegółowy regulamin zostanie przygotowany przez Zarząd we współpracy z Komisją ds. 

Profesjonalizmu w oparciu o w/w warunki brzegowe i będzie dostępny na stronie 

Stowarzyszenia. 

  

Z tego względu, Zarząd prosi uczestników Walnego Zgromadzenie o wyrażenie zgody na 

pilotaż, który zostanie przeprowadzony w okresie do kolejnego WZC. Zarząd zobowiązuje 

się, że na kolejnym Walnym Zgromadzeniu zostanie przedstawiona rzetelna analiza i 

podsumowanie pilotażu oraz poinformuje uczestników Walnego o swojej ocenie 

podejmowanych w roku 2021 inicjatyw.   

 

 

 

 


