Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Ekologiczna 20 m 3, 02-798 Warszawa
tel. 607 280 004
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków i członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

w dniu 27 listopada 2010r. (sobota) w Warszawie ul. Smolna 16 m 7.
Godz. 16:00 (pierwszy termin), z powodu braku co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania godz.16:15 (drugi termin).
Przywitanie obecnych: Małgorzata Czarnecka, prezeska Stowarzyszenia.
Wybór przewodniczącego/ przewodniczącej: Jacek Jakubowski zgłasza Małgorzatę
Czarnecką, przyjęcie przez aklamację.
Wybór protokolanta/ protokolantki: zgłasza się Marta Henzler, przyjęcie przez aklamację.
Przewodnicząca przedstawia proponowany porządek Walnego Zgromadzenia, dyskusja,
propozycja:
1. Powitanie – otwarcie Walnego Zgromadzenia
- wybór przewodniczącego
- uchwalenie porządku zebrania
2. Zmiany w statucie – prezentacja proponowanych zapisów. Dyskusja. Przyjęcie lub
odrzucenie nowych zapisów do Statutu.
3. Zmiany w regulaminie Rady Superwizorów STOP. Dyskusja. Przyjęcie lub odrzucenie
nowych zapisów.
4. Wybory do Rady Superwizorów STOP.
5. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP.
6. Zmiany w Kodeksie Etycznym – prezentacja proponowanych zapisów. Dyskusja. Przyjęcie
lub odrzucenie nowych zapisów.
7. Regulamin przyjmowania nowych członków i członkiń do STOP. Dyskusja. Przyjęcie lub
odrzucenie nowych zapisów.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Głosowanie porządku obrad: 14 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących.
Ad 2. Zmiany w statucie
Zarząd prezentuje po kolei proponowane zmiany, każdorazowo dyskusja, ewentualnie inne
propozycje, głosowanie.
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§9
1. d)
Było: “prowadzi metodami aktywnymi szkolenia dla fundacji, stowarzyszeń i innych ruchów
społecznych”.
Propozycja: “prowadzi szkolenia metodami aktywnymi, których odbiorcami są: organizacje
publiczne i niepubliczne, w szczególności fundacje, stowarzyszenia i inne ruchy społeczne,
które działają na rzecz rozwoju społecznego”.
Dyskusja nt. odbiorów szkoleń STOP, “szerokości” zapisu, tożsamości trenerów/ek,
Stowarzyszenia.
Propozycje do głosowania:
 zostawić pkt. bez zmian i powołać grupę roboczą do wypracowania propozycji zapisu,
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przeformułowania celów Stowarzyszenia (zgodnie z tożsamością i “duchem czasów”)
przyjąć propozycję Zarządu “prowadzi szkolenia metodami aktywnymi, których
odbiorcami są: organizacje publiczne i niepubliczne, w szczególności fundacje,
stowarzyszenia i inne ruchy społeczne, które działają na rzecz rozwoju społecznego”
 “działania edukacyjne metodami aktywnymi na rzecz organizacji pozarządowych i
innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego”
 “prowadzi szkolenia metodami aktywnymi realizującymi cele Stowarzyszenia”
 w ogóle nie zajmować się tym pkt.
Wyniki głosowania: pierwsza propozycja (z pkt. bez zmian i powołać grupę roboczą) przyjęta,
12 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące.


§9
1. “Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej
Polskiej oraz cudzoziemiec. Także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który:”
Propozycja zmiany: “Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który:”.
Głosowanie: 17 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.
§ 10
3. Członek spierający działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
Propozycja: “Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.”
Głosowanie: 17 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 14
Propozycje dodania:
“4. W sytuacjach wyjątkowych, gdy osoba będąca członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
nie może uczestniczyć w obradach bezpośrednio, Przewodniczący organu lub Prowadzący
zebranie może złożyć wniosek o dopuszczenie do obrad takich osób w formie telekonferencji
lub za pomocą sieci telefonicznych oraz teleinformatycznych, w tym poczty elektronicznej.
5. Przyjęcie wniosku opisanego w ust.4 następuje zwykłą większością głosów.
6. Do oświadczeń woli osób uczestniczących w obradach w formie opisanej w ust.4 stosuje
się art. 60 Kodeksu Cywilnego.
7. Protokół po obradach opisanych w ust.4 powinien zawierać:
a. Datę i czas trwania obrad
b. Opis użytych metod komunikacji
c. Formę identyfikacji uczestników posiedzenia
d. Zapis, wydruk lub transkrypcje przekazywanych komunikatów lub ich streszczenie
8. Decyzje w sprawach personalnych podejmuje się w tajnym głosowaniu, chyba że obrady
prowadzone są w trybie opisanym w § 14 ust. 4.”
Dyskusja.
Propozycje i wyniki głosowania:
“4. Jeśli osoba będąca członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może uczestniczyć w
obradach bezpośrednio, Przewodniczący organu lub Prowadzący zebranie może złożyć
wniosek o dopuszczenie do obrad takich osób w formie telekonferencji lub za pomocą sieci
telefonicznych oraz teleinformatycznych, w tym poczty elektronicznej.”
16 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących
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“5. Przyjęcie wniosku opisanego w ust.4 następuje zwykłą większością głosów.”
15 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących
“6. Do oświadczeń woli osób uczestniczących w obradach w formie opisanej w ust.4 stosuje
się art. 60 Kodeksu cywilnego.”
14 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących
Dodatkowo Walne Zgromadzenie rekomenduje sprawdzenie tego zapisu i formy przywołania
zapisu z Kodeksu cywilnego.
“7. Protokół po obradach opisanych w ust.4 powinien zawierać:
a. Datę i czas trwania obrad
b. Opis użytych metod komunikacji
c. Formę identyfikacji uczestników posiedzenia
d. Zapis, wydruk lub transkrypcje przekazywanych komunikatów lub ich streszczenie
15 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący
“8. Decyzje władz stowarzyszenia są podejmowane się w głosowaniu jawnym, chyba że
zostanie zgłoszony wniosek o utajnienie głosowania.”
11 za, 5 wstrzymujących
§ 15
Zmiana numeracji z a), b)... na 1., 2....
Głosowanie: 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Pkt. 2
Było:
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub
częściej na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej
powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków
Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób na co najmniej 14 dni
przed terminem rozpoczęcia obrad.”
Propozycja:
“Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub
częściej na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej
powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków
Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, w tym pocztą
elektroniczną na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.”
Głosowanie: 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Pkt. 4, propozycja wstawienia ppkt. j) “Uchwalenie procedury uzyskiwania certyfikatów
jakości szkoleń”
Głosowanie: 14 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący
Propozycja przeniesienia ppkt. h) na koniec pkt. 4
Głosowanie: 15 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący
Propozycja dodania:
“5. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu.”
Głosowanie: 15 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących
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§ 16
Propozycja dodania pkt. 2 i automatycznej zmiany numeracji:
“Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego prawomocnym wyrokiem
sądu”.
Głosowanie: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Propozycja dodania w pkt. 4, ppkt. g) “przedkładanie Komisji Rewizyjnej i Walnemu
Zgromadzeniu rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności
Stowarzyszenia,”
Głosowanie: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Propozycja usunięcia z pkt. 4, ppkt. h) “rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych
w związku z działalnością Stowarzyszenia”.
Dyskusja.
Głosowanie: 12 przeciw usunięciu, 2 za, 2 wstrzymujące. Rekomendacja na kolejne Walne
Zgromadzenie: powołanie komisji odwoławczo-rozjemczej lub innego ciała o podobnym
charakterze.
Pkt. 4, ppkt. i) jest “powoływanie oddziałów terenowych,”, propozycja: powoływanie
oddziałów terenowych, komisji, zespołów i rad”.
Głosowanie: 13 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące
Pkt. 4, ppkt. k) jest “ustalanie i rozszerzenie form i zakresu prowadzonej działalności
gospodarczej oraz podejmowanie decyzji o jej zawieszeniu”, propozycja: “ustalanie i
rozszerzenie form i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej i działalności odpłatnej
oraz podejmowanie decyzji o jej zawieszeniu oraz odwieszeniu:”.
Głosowanie: 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
§ 17
Pkt. 1, ppkt. e) jest: “Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec
członków Zarządu.”.
Propozycja: “Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę wobec członków Zarządu.”
Głosowanie: 15 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących
Pkt. 1, ppkt. f) jest: “Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.”
Propozycja: “Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia
publicznego prawomocnym wyrokiem sądu”.
Głosowanie: 15 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący
Pkt. 2, ppkt. b) jest “występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i
żądanie wyjaśnień”
Propozycja:”występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie
wyjaśnień”
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Głosowanie: 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Pkt. 2, ppkt. d) jest “Zkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności
oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu.”
Propozycja: “składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań ze swojej działalności
oraz występowanie z pisemnym wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego
zarządu.”
Głosowanie: 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Propozycja dodania pkt. 3 w brzmieniu:
“Komisja Rewizyjna działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu.”
Głosowanie: 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Rozdział V
Propozycja dodania:
“RADA SUPERWIZORÓW
§ 19
1. W ramach Stowarzyszenia działa Rada Superwizorów powoływana przez Walne
Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia posiadających certyfikat jakości szkoleń III
stopnia.
2. Rada Superwizorów rozwija, promuje, wdraża i dba o standardy jakości szkoleń
Stowarzyszenia oraz odpowiada za proces przyznawania certyfikatów jakości szkoleń I, II i
III stopnia.
3. Sposób funkcjonowania Rady Superwizorów określa regulamin, przyjęty przez Walne
Zgromadzenie.
4. Rada Superwizorów może powoływać spośród członków Stowarzyszenia posiadających
certyfikat jakości szkoleń III stopnia inne ciała określone regulaminem.
Głosowanie: 15 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący
Rozdział VI
Propozycja usunięcia:
6. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do członków, pracowników oraz ich osób bliskich z którymi pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach
c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników lub ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystywanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.
d) kupowanie na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie.”
Głosowanie: 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Propozycja wstawienia:
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„8. Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat gotówkowych w wysokości równej lub
przekraczającej 15000 Euro, w tym wpłat cząstkowych pochodzących z jednego źródła w
okresie 1 roku.”
Głosowanie: 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Propozycja zmiany:
„10. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby:
Prezes oraz jeden z członków Zarządu.” na „Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia,
składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.”.
Po dyskusji głosowanie propozycji” Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, składają
dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym w sprawach majątkowych prezes lub
wiceprezes.
Głosowanie: 15 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących
Na koniec głosowanie nad całością zmian w statucie. 15 osób za, 2 osoby wstrzymujące się.
Uchwała nr 1 z dnia 27 listopada 2010 roku o zmianie statutu.
Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych
z dnia 27 listopada 2010r.
o zmianie statutu
W dniu 27 listopada 2010r. roku zgodnie z paragrafem 15 punkt 4e statutu Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych przyjęło
uchwalę o zmianie statutu. Przyjęte zmiany w proponowanym brzmieniu zostały wymienione
w protokole Walnego Zgromadzenia. W związku z usunięciem i dodaniem paragrafów oraz
punktów w statucie, dalsza numeracja ulega uporządkowaniu, do czego Walne Zgromadzenie
upoważnia i zobowiązuje protokolanta oraz przewodniczącego.
Ad. 3. Zmiany w regulaminie Rady Superwizorów STOP. Dyskusja. Przyjęcie lub odrzucenie
nowych zapisów
Wprowadzenie Małgorzaty Czarneckiej, prezentacja regulaminu Zbigniew Wejcman.
Dyskusja nad poszczególnymi punktami regulaminu, dyskusje i głosowania.
Kompetencje Rady Superwizorów
„3. Prowadzenie procesu przyznawania certyfikatów jakości szkoleń I, II i III stopnia poprzez
powoływanie i nadzór nad pracami Komisji Certyfikacyjnej oraz Komisji OdwoławczoRozjemczej.”, po dyskusji głosowanie nad: „Prowadzenie procesu przyznawania certyfikatów
jakości szkoleń I, II i III stopnia poprzez powoływanie i nadzór nad pracami Komisji
Certyfikacyjnej.”
Głosowanie: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Podejmowanie decyzji
Dodanie pkt. 5, dwie propozycje brzmienia:
- „Rada podejmuje decyzje z udziałem co najmniej 3 członków Rady”
- „Rada podejmuje decyzje z udziałem co najmniej połowy składu Rady”
Głosami: 8 za, 6 przeciw, 0 wstrzymujących przyjęta pierwsza propozycja.
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Dyskusja nad propozycjami w dziale Utrata członkostwa w Radzie Superwizorów
„Trener z certyfikatem III stopnia, członek Rady, traci członkostwo w Radzie na skutek:
2. decyzji Rady o wykluczeniu członka z powodu nieobecności na trzech kolejnych
posiedzeniach Rady”
Głosowanie: 10 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący
„3. wygaśnięcia ważności certyfikatu III stopnia”
Głosowanie: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Na koniec – głosowanie za przyjęciem lub nie regulaminu: 15 za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących.
Uchwała nr 2 z dnia 27 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Superwizorów.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych
z dnia 27 listopada 2010r.
w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Superwizorów.
W dniu 27 listopada 2010r. roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Trenerów
Organizacji Pozarządowych podjęło uchwalę w sprawie przyjęcia regulaminu Rady
Superwizorów. Przyjęte zmiany w proponowanym brzmieniu zostały wymienione w protokole
Walnego Zgromadzenia.

Jednolity tekst (uchwalonego) regulaminu Rady Superwizorów:
REGULAMIN RADY SUPERWIZORÓW STOPi

Rada Superwizorów STOP jest powołana decyzją Walnego Zgromadzenia spośród członków
Stowarzyszenia posiadających certyfikat szkoleń III stopnia. Rada Superwizorów rozwija,
promuje, wdraża i dba o standardy jakości szkoleń Stowarzyszenia oraz odpowiada za
proces przyznawania certyfikatów jakości szkoleń I, II i III stopnia Działa na podstawie
statutu STOP (rozdział V; paragraf 19) oraz niniejszego regulaminu przyjętego przez Walne
Zgromadzenie.
Kompetencje Rady Superwizorów
-

Doradzanie Zarządowi w zakresie kierunków rozwoju Stowarzyszenia związanych ze
standardami jakości szkoleń.
Nadzór nad Szkołami Trenerów STOP poprzez:
1. określanie zakresu programowego Szkoły Trenerów
2. wybór opiekuna Szkoły Trenerów
3. wyznaczanie kryteriów naboru do Szkoły Trenerów oraz prowadzenie
rekrutacji
4. dbałość o poziom zajęć zgodny ze standardami STOP
7
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Prowadzenie procesu przyznawania certyfikatów jakości szkoleń I, II i III stopnia
poprzez powoływanie i nadzór nad pracami Komisji Certyfikacyjnej.

Skład Rady Superwizorów
1. W skład Rady Superwizorów wchodzi od 5 do 7 członków Stowarzyszenia
posiadających certyfikat III stopnia powołanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady trwa 3 lata.
3. O liczbie członków Rady Superwizorów danej kadencji decyduje każdorazowo Walne
Zgromadzenie.
4. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Superwizorów danej kadencji wskutek
rezygnacji lub wykluczenia któregokolwiek z jej członków, Rada – jeśli uzna to za
konieczne ze względu na zapewnienie swojego prawidłowego funkcjonowania – może
we własnym zakresie dokooptować nowych członków spośród członków i członkiń
STOP posiadających certyfikat III stopnia. W składzie takim będzie pracować do
kolejnego Walnego Zgromadzenia, podczas którego odbędą się wybory uzupełniające
do danej kadencji Rady Superwizorów.
Komisja Certyfikacyjna









Rada Superwizorów powołuje spośród członków Stowarzyszenia posiadających
certyfikat III stopnia Komisję Certyfikacyjną prowadzącą proces przyznawania
certyfikatów I, II, i III stopnia.
Komisja Certyfikacyjna liczy 3-5 członków, w tym przynajmniej jeden jest członkiem
Rady.
Kadencja Komisji trwa trzy lata.
Komisja Certyfikacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyznania certyfikatu I i II
stopnia, oraz rekomenduje Radzie przyznanie lub przedłużenie certyfikatu III stopnia.
Decyzję w sprawie przyznania/przedłużenia certyfikatu III stopnia na podstawie
rekomendacji Komisji podejmuje Rada.
Komisja działa na podstawie regulaminu przyjętego przez Radę.
Komisja składa sprawozdanie Radzie na jej zebraniach.

Funkcjonowanie Rady Superwizorów
1. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego odpowiedzialnego za działania Rady
w danej kadencji.
2. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku. Zwoływane są przez
przewodniczącego lub na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. W spotkaniach Rady mogą uczestniczyć - z głosem doradczym - zaproszone osoby, w
tym w szczególności członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
4. W celu prowadzenia nadzoru nad procesem prowadzenia superwizji certyfikacyjnych
w Stowarzyszeniu raz w roku Rada zwołuje zebranie wszystkich swoich członków .
5. Rada Superwizorów sprawozdanie ze swojej działalności składa Walnemu
Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
Podejmowanie decyzji
1. Każdy członek Rady ma jeden głos.
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2. Rada podejmuje decyzje w oparciu o jednomyślność, a w przypadku jej braku w
glosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków. W
przypadku równego rozłożenia głosów decydujący jest głos przewodniczącego.
3. W przypadku zgłoszenia przez członka Rady takiej potrzeby, decyzje w danej sprawie
są podejmowane w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wszystkich
obecnych członków
4. Rada może podejmować decyzje i konsultować sprawy wynikłe między posiedzeniami
Rady w drodze korespondencji elektronicznej.
5. Rada podejmuje decyzje z udzialem co najmniej trzech członków Rady.
Utrata członkostwa w Radzie Superwizorów
Trener z certyfikatem III stopnia, członek Rady, traci członkostwo w Radzie na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Radzie
2. decyzji Rady o wykluczeniu członka z powodu nieobecności na trzech kolejnych
posiedzeniach Rady
3. wygaśnięcia ważności certyfikatu III stopnia
4. utraty członkostwa w Stowarzyszeniu
1

Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 2 z 27 listopada
2010r.
Ad. 4 Wybory do Rady Superwizorów STOP.
Propozycja liczby osób tworzących Radę: 6.
Głosowanie: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Propozycje kandydatur (w porządku alfabetycznym):
 Katarzyna Czayka-Chełmińska
 Jacek Jakubowski
 Paweł Jordan
 Lidia Kuczmierowska
 Zbigniew Wejcman
 Agnieszka Zarzycka
Głosowanie za przyjęciem składu Rady w całości: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Uchwała nr 3 z dnia 27 listopada 2010r. w sprawie składu Rady Superwizorów.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych
z dnia 27 listopada 2010r.
w sprawie wyboru Rady Superwizorów.
W dniu 27 listopada 2010r. roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Trenerów
Organizacji Pozarządowych przyjęło uchwalę w sprawie wyboru/składu Rady Superwizorów .
Skład Rady Superwizorów na lata 2010 -2013:
1. Katarzyna Czayka-Chełmińska
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2.
3.
4.
5.
6.

Jacek Jakubowski
Paweł Jordan
Lidia Kuczmierowska
Zbigniew Wejcman
Agnieszka Zarzycka

Ad. 5 Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP.
Rekomendacja do powołania Komisji Odwoławczo-Rozjemczej, także do odwołań od decyzji
Komisji Certyfikacyjnej.
Ad. 6 Zmiany w Kodeksie Etycznym – prezentacja proponowanych zapisów. Dyskusja.
Przyjęcie lub odrzucenie nowych zapisów.
Prezentacja propozycji zmian (rezultatu prac grupy roboczej pod przewodnictwem Małgorzaty
Jończy-Adamskiej) przez Małgorzatę Borowską, dyskusja grupowa, wypracowywanie zapisów,
głosowanie za przyjęciem lub nie zmian w Kodeksie Etycznym (dokument w załączeniu).
Głosowanie: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Uchwała nr 4 z dnia 27 listopada 2010r. w sprawie zmian Kodeksu Etycznego.

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych
z dnia 27 listopada 2010r.
w sprawie zmian Kodeksu Etycznego.
W dniu 27 listopada 2010r. roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Trenerów
Organizacji Pozarządowych podjęło uchwalę w sprawie zmian zapisów Kodeksu Etycznego.
Przyjęte zmiany w proponowanym brzmieniu zostały wymienione w protokole Walnego
Zgromadzenia.

Jednolity (uchwalony) tekst Kodeksu Etycznego:

Kodeks Etyczny trenerki/ trenera STOP1
Zasady etyczne (KODEKS ETYCZNY) trenerki/ trenera, członkini/ członka STOP
1. Szanuje godność i tożsamość uczestniczek i uczestników szkoleń oraz innych
trenerek/ trenerów. Nie podejmuje się zadań, w których nie byłoby to możliwe.
2. Rozwija wrażliwość na różnorodność i potrzeby osób i grup społecznych, w tym grup
mniejszościowych.
3. Zna swoje możliwości, podejmuje się zadań nie przekraczających jego / jej wiedzy,
siły, umiejętności, możliwości psychofizycznych.
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4. Ma świadomość swego wpływu na grupę i wykorzystuje ten wpływ jedynie w celu
tworzenia sytuacji edukacyjnych.
5. Jest odpowiedzialny/a za własny rozwój i wzrost kompetencji trenerskich. Sprawdza
poziom swoich umiejętności oraz poziom prowadzonych przez siebie zajęć, m.in.
poprzez konsultacje, superwizję, ewaluację szkoleń.
6. Dzieli się własnym dorobkiem trenerskim z członkiniami/ członkami STOP w sposób
nie rodzący sprzeczności z jej/ jego poczuciem ochrony własnych praw autorskich.
7. Respektuje prawa autorskie i pokrewne. Powołuje się na źródła wykorzystywanych
materiałów i metod.
8. Nie wykorzystuje uzyskanych w trakcie szkoleń informacji oraz nawiązanych relacji
przeciwko uczestniczkom/ uczestnikom i organizacjom.
9. Nie wykorzystuje warsztatu dla propagandy politycznej czy okazji do sprzedaży
produktów lub usług niezwiązanych bezpośrednio z programem szkolenia.
10. Dba o swój autorytet.
11. W roli trenera/ki nie nadużywa alkoholu oraz nie stosuje substancji odurzających.
12. Dba o to, aby relacje osobiste, zawodowe i służbowe pomiędzy nią/ nim a
uczestniczkami/ uczestnikami szkoleń nie pogarszały jakości szkoleń.
13. Dba o poczucie bezpieczeństwa osób uczących się.
1

Wersja uchwalona 27 listopada 2010

Ad. 7 Regulamin przyjmowania nowych członków i członkiń do STOP. Dyskusja. Przyjęcie lub
odrzucenie nowych zapisów.
Z powodu skończenia się zapowiadanego czasu obrad, przeniesienie dyskusji i głosowania na
kolejne Walne Zgromadzenie.
Ad. 8 Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
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