
 

Drodzy Członkowie i Drogie Członkinie oraz Sympatycy ASPE, 

TERMIN KONFERENCJI ASPE 

Gdyby nie pandemia, za kilka dni spotykalibyśmy się w Białowieży. Niestety, w związku z sytuacją 
epidemiczną, termin konferencji został przesunięty. W porozumieniu z organizatorem (prof. Alicją 
Grochowską) ustalimy nowy termin konferencji, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy 
(najprawdopodobniej XIV konferencja „Psychologia Ekonomiczna” w Białowieży zostanie przeniesiona 
na rok 2021). 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA 

Przypominamy, że zgodnie z § 9 Statutu ASPE Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do 
regularnego opłacania składek. Dotychczas składki te opłacane były wraz z opłatą konferencyjną. 
Ponieważ tegoroczna składka nie może zostać włączona do opłaty konferencyjnej, winna być opłacona 
samodzielnie przez członków stowarzyszenia. W związku z tym faktem, Zarząd ASPE podjął decyzję o 
obniżeniu wysokości składki za rok 2020 do symbolicznej kwoty 15 zł dla wszystkich Członków 
Stowarzyszenia. 

Prosimy o opłacenie składki członkowskiej w terminie do 20 maja 2020 r, poprzez dokonanie przelewu 
na konto Stowarzyszenia prowadzone w mBank: 23114020040000390274881018 z tytułem: składka 
członkowska 2020, odbiorca: Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej, ul. Jagiellońska 
57/59, 03-301 Warszawa. 

W przypadku nieopłacenia składki w terminie – członkostwo w ASPE ustanie (§ 10 Statutu ASPE). 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

Odwołanie tegorocznej konferencji oznacza również brak możliwości odbycia Walnego Zebrania 
Członków w zwyczajowym terminie, tj. podczas konferencji „Psychologia Ekonomiczna”. Ponieważ 
prawo o stowarzyszeniach nakłada na nas obowiązek zwołania Walnego Zebrania Członków (nawet w 
czasach zarazy), Zarząd Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej podjął decyzję o 
zwołaniu Walnego Zebrania Członków na dzień 28 maja 2020 (czwartek), godz. 16.00. W związku z 
obowiązującym zakazem zgromadzeń, Walne Zebranie Członków odbędzie się z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej (komunikator ZOOM). W przypadku braku kworum na spotkaniu 
numer jeden, spotkanie numer dwa odbędzie się 28 maja 2020 o godz. 18.00. O szczegółach 
poinformujemy w kolejnej wiadomości wyłącznie aktualnych członków stowarzyszenia (przesyłając 
ZOOM Meeting ID i hasło do spotkania). 

Planowany porządek obrad podczas Walnego Zebrania Członków: 



1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii 
Ekonomicznej oraz Zarządu w roku 2019. 

2. Przedstawienie informacji o sprawozdaniu finansowym Akademickiego Stowarzyszenia 
Psychologii Ekonomicznej za rok 2019. 

3. Głosowanie nad uchwałami o: 
a. zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 
b. przeznaczeniu zysku za rok 2019 na zwiększenie przychodów roku 2020 
c. udzieleniu absolutorium Zarządowi Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii 

Ekonomicznej za rok 2019 
4. Wybór Zarządu Stowarzyszenia. 
5. Informacja o wynikach tegorocznej edycji konkursu „Szare Komórki”. 
6. Dodatkowe wnioski i pytania członków Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii 

Ekonomicznej. 
7. Zamknięcie zebrania. 

NOWY ZARZĄD NA LATA 2020-2023 – ZGŁASZANIE KANDYDATUR 

W związku z upływem kadencji obecnego Zarządu ASPE prosimy o zgłaszanie (na adres: 
kontakt@aspe.edu.pl) kandydatów do nowego Zarządu na lata 2020-2023. Przypominamy, że 
zgłaszany kandydat powinien być aktualnym członkiem ASPE oraz wyrazić zgodę na kandydowanie 
(w formie emaila przesłanego na adres: kontakt@aspe.edu.pl).  

Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 20 maja 2020 roku. 

 

  

Z serdecznymi pozdrowieniami, 

Zarząd ASPE 

kontakt@aspe.edu.pl 

www.aspe.edu.pl 

www.facebook.com/StowarzyszenieASPE 

 

 


